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ోసం' మొదటి సంచిక నుంచి చూస్తు 
( ను. కవరేజ్ బావుంది. పాఠకులను వేరే 
. లోకంలో విహరింపజేనినట్టుగా ఈ 
.. మ్యాగజైన్ తయారవుతోంది. ఉదాహరణకి 

ఒకప్పుడు “చందమామ” పిల్లల్ని, పెద్దల్ని 

' అలా అలరించేది. చక్కని సంగీతం, 

' చిక్కని హాస్యంతో ఇప్పుడు 'హాసం' హాస్య 

...- సంగీత ప్రియులందరినీ అందమైన 
'. లోకాలలో విహరింపచేస్తోంది. ఈ 'హాసం' 
గ ద్వారా ఖచ్చితంగా నిజంగా, జరిగిన ఎంతో 

మంది అనుభవాలను ఇప్పటి మన 

తెలుసుకోగలిగాను. ఇంకో ఆశ్చర్యకరమైన 
విషయం కూడా ఈ పక్షపు “హాసం” తెలిపింది. 
67 పేజీలో వేసిన శివుడి వేషంలో ఎ.ఎన్.ఆర్ గారి 

ఫోటో! అది ఏ చిత్రంలోదో తెలుపగలరు. 
శివరాత్రికి నివాళిగా శివునికి సంబంధించిన 24 

పాటలు కూర్చి ప్రచురించి నందుకు సంతోషము. 
ఈ సంచికలో నన్నాకట్టుకొన్న మరొక అంశం 
'నల్లగొండలో హాసం సమావేశం”! మీరు మొదటే 
చెప్పినట్టుగా 'హాసం'*కు అన్ని రంగాలలో 
అభిమానులున్నారనటంలో ఏ మాత్రం సందేహం 
లేదు. కాని అలాంటి వివిధ రంగాల అభిమానులు 

పూనుకొని ఒక సమావేశం నిర్వహించడం అన్నది, 
అనుభూతులతో దాచుకోవచ్చు. 'హాసం' పత్రికలో చదవగా ఆనందంతో మనసు అదీను ఆ పత్రికను అభినందిస్తూ అన్నది 

ళ్ అవి 

- యస్వ కృష్ణారెడ్డి, | కేరింతలు కొట్టింది - అద్భుతమైన ఆ భావ నిజంగా హర్షణీయం. ఇట్టి అరుదైన అవకాశం 
(దర్శకుడు ల్ో, సంగీత దర్శకుడు) 'ప్రకటనకి, భాష సొగసుకి! మన మనసుల్ని వూపి పొందిన “హాసం పత్రిక నిజంగా అభినందనకు 

వూపి, పీకి పెకలించి గోదారి అలలపై పారేస్తే... ఏకాదశరుద్ర సంచిక వ 1 అర్భురాలు. చిత్తరంజన్ గారు. బాల 
శివభక్తి గ్తాల గుళుచ్చంతో ఆ అలలపై వెల్లికిలా పడుకుని.... తేరి నం. మురళీకృష్ణగారి గురించి విపులంగా వ్రాశారు. 

పవిత్రంగా వచ్చింది కల్సిపోతూ.... కొండొకచో మునకలు వేస్తూ... అలాగే పెండ్యాల గురించి శ్రీ పిబి.శ్రీనివాసు 

పదకొండో హాసం” పండు వెన్నెలతో కొబ్బరి ఆకుల సందుల నుండి గారు మరింత వివరంగా చెప్పారు. 

పరమాద్భుతంగా నయ్యాట లాడూ్తూ.... ఓవొ.... ఎంతటి -జి.ప్రభాకర్, హైదరాబాద్ 

-మిరియాల' రామకృష్ణ కాకినాడ చనుభూళిని అందించారు భరణి!? దేవులపల్లి నాగేశ్వరరావు శివుడిఫోటో 'మూగమనసులు" 
మ వారి స్థాయికి తగ్గట్టుగా వుంది. వర్ణంతి సినిమాలోనిది. ఎ పరి॥ 

1-15 మార్చి 'హాసం' ఎప్పటిలా ఎన్నో విభిన్న 

- శీర్షికలతో, వ్యాసాలతో, పాటలతో మమ్మళ్హి 

జాగా అలరించింది. 'హాసం' పత్రికను ఎం 

ఉత్సాహంతో ఇంట్రెస్ట్తో చదువుతున్నాము. 
- ముఖ్యంగా ఈ సంచికలో అలనాటి సంగీత 
- దర్శకుడు పెండ్యాల గూర్చిన వ్యాసాలు ఎంతో 
ఆసక్తితో కూడుకొని ఉన్నాయి. అర్ధం చేసు 

- కుందాం, ఆస్వాదిద్దాం శీర్షిక కూడా ఎంతో 
- ప్రయోజనంతో కూడుకొని ఉన్నది. 

-ఎం.డి.ముస్తఖీమ్, కొల్లాపూర్, 

సందర్భంగా ఆ మహాకవికి పట్టిన నీరాజనం! 
ధన్యులం. 

-అగ్నిహోత్రం లక్ష్మణకుమార్, హైదరాబాదు 
ఆ మధ్య రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం 

'పాతాళ భైరవి' చిత్రం చూసినప్పుడు 'ఇతిహాసం 
విన్నారా... అంటూ అత్యద్భుతంగా నర్తించి 
పాడిన నటి ఆ చిత్ర కథా నాయిక మాలతి కంటే & 
కూడా ఎక్కువగా ఆకర్షించింది. ఆమె పేరు 
టి.జి.కమలాదేవి అని తెలుసుకానీ ఇతర వివరాలు 

1 దేవులవల్లి కవ్లశానీ, గారి వర్షంతి తెలియలేదు. ఇంతకాలానికి 'హాసం” (1-15 

రీ కృష్ళశాం బ్గా మార్శిి దారా ఆవిడ వివరాలు 
సందర్భంగా భరణిగారు రాసిన ఆర్టికల్ని బి స 

టల కం అం నాలా లాలా లాలా లాలా టాటా జాం 
| 

తాపీకు రూ, 10-000 చాప్పీన, 

| | 
సట లలా టంంంలతంసల టం సరం త న. £61'899ీ5గ. తం || 

న లట తల ముల టాం లటలంంలత సటంతటం చం సాలే. ం 

[అతా దస సీంబలా (ల టవ (లా | 

| | 2౧ 6౧౦0109100 0౦/0౧6666/1/.0. ౧6౦౪1౧1 [0.౨౨౨ న 10/ ౧5. 200/- | 
| 1ఇ/06గ100 ౧౮/01/4098 111%04//%4/ (౧) ౬16... ౧౭/2016 21 [౧౦౬౧4840 10/24 199669 01 ౧449414 గగఉష5/ | 
శ 354115౬౬౯1 గ| ౧||౧౧|గషీ' 912౧1౧00 [0౧ 199646 గ0...... (మినుమ! ౧౧0౧1౧, 2002) 

లే మ ణి 35100౧4146 

1101104640, 1/0౬౯౧484౦ - 500 018. ౧౧: 383 1388 / 657 0215, 6౧౧౬1: ౧౬94౧౧౧౦౭౦ 6 ౧౦౪౫౫౭||.00గ 

1016: ౦౮౦ ౧9. 25/- 10! 0619120౧ 0౧6౧6469 
దవా దననలన అనన ఉన లలన వకు కలలు అనను కనకం కవా మకా నా అకా కా అ అనల వనన వాలని నినినాన నా లా. 

(4) భోసం తోస్య ఏంగేస్ ఏత్తుక 
న ల ల 

| 
| 
| 

. | 
[21 10: 101/1%05 1॥౯0౫/4౫ (౧) ౮౦. 502, 8౧| 4,4! ౧|4404, 131-212, 88౧00[0%% |; 

| 
| 
| 

అజీ 



గగరగ! గరగ 5410004 0010104.. 
౯|||0. 502, 8గ 8412)! [జగ 
13-1-212, 1401002080 
[1/069/2046-500 018 
౨%: 383 1388 / 657 0215 

౧/1౧160 200 ౧౮౦||9060 0/ 

|.1./2/20/2920 ౧6౦౮౦ 
0 0904 0 గ0౧గ౮౩ 1110౫ (౧) 66, 
502 5॥ 84] 142%, 
13-1-2212 8.0.0 00100), ౪0104004 
1/0504840-500 018 
[2 0403541713 

౧1౧166 &1: 412010] ౧౧౦౦993 10., 
1-1-60/5, ౧౦ ౫ ౧046౩, 
1090692046, [1)/0612040-20, 

ని40119066 41: 502, 9॥ 82] 14%, 
13-1-2212 8.5.2 00100) 14000204 
(1/౧కోడోంలు018 

౬61101: గెడీంగీ 

1/12149166 0/; 
12/0260203] 1440466000 గ416౬10.. 
6-3-570, ౬6602600 ౦౦౧౧౦౪౧౮ 
350గ19062, గ166/2020-82 

' మా సంతోషం వర్ణనాతీతం. 

ఈ సంచికలో ఘంటసాల క్విజ్ ఫలితాలు లోపల పేజీలలో చూడవచ్చు. ఘంటసాలను 
ఆరాధించే తెలుగుదేశంలో హాసం పాఠకులకు సంబంధించినంతవరకు సరైన జవాబులు 
చెప్పగలిగినవారు ఇద్దరే వున్నారంటే ఆశ్చర్యం కలిగించినా దానితోబాటు మనం 
గమనించవలసిన విషయం మరొకటి కూడా వుందని అనిపిస్తుంది. 
పాటలను విని ఆనందిస్తున్నాం సరే, పాతపాటలను రీమిక్స్ల రూపంలో సజీవంగా 

ఉంచుకుంటున్నాం సరే, ఆ పాటలను కావలసినంత లోతుగా, అధ్యయనం చేస్తున్నామా, 
విశ్లేషణాత్మకంగా పరికిస్తున్నామా, అన్న ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. పాట గురించి నలుగురితో 

, కలిసి చర్చించుకుంటే దాని అర్ధం, సందర్భం అంత త్వరగా మన స్యృతిపథం నుండి 
చెరిగిపోదు. మంచిపాటల గురించి విపులంగా విశ్లేషేస్తూ 'హాసం' వాటిని నిత్యనూతనంగా 
ఉంచేందుకు కృషి చేస్తోంది. 

పోటీలో పాల్గొన్న పాఠకులు వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలు ఆసక్తికరంగా వున్నాయి. 
'సమాధానాలకోసం అన్వేషించేక్రమంలో మేం ఎన్నో మధురగీతాలను నెమరు వేసుకునే 
అవకాశం ఇచ్చారని" అభినందించారు కొందరు... కొందరికైతే ఈ పాటల క్యాసెట్ల 

' ప్రయత్నంలో ఎన్నాళ్ళనుండో వెతుకుతున్న పాత క్యాసెట్లు లభ్యమయ్యాయట. తమకు 
తెలిసిన, తెలుసునని అనుకుంటున్న, జ్ఞాపకాల దొంతరలలో నుండి వెలికివచ్చిన, 

వెలికిరాకుండా దోబూచులాడిన అనేక పాటలు మనోవీధిలో మెరిసి, కవ్వించి, ఉల్లాసపరిచి 
వెళ్ళాయట. 'కనీసం రెండు, మూడు రోజులు చింతలు మరిచి గానవీథిలో విహరించే 
అవకాశం కలిగింది మీ పజిల్ పుణ్యమాని' అని ధన్యవాదాలు తెలిపారు కొందరు. 

నిజమేకదా, ఫోటో ఆల్జమ్ తిరగేసి చూసుకున్నప్పుడు ఆయా వ్యక్తులు మన కట్టెదుట 
లేకపోవచ్చుగానీ, వాళ్ళ జ్ఞాపకాలు మనను ముప్పిరిగొంటాయి. పాటల సాహిత్యం చూసినా 

అంతే. ఆపాట తొలిసారి ఎక్కడవిన్నామో, ఆ సినిమా ఎవరితో, ఎక్కడ చూసామో తలపుకు 

“మీ పద సంపద' శీర్షిక పరంగా ఇంట్లో సభ్యులం అందరం కూర్చుని ఇప్పటికే 
చర్చించుకుంటున్నాం. ఈ పజిల్ కారణంగా ఇంట్లో అందరం కలిసి వాదోపవాదాలు 

(పాటల గురించే) చేసుకుంటూ మరింత చేరువయ్యాం' అని మరికొందరు అన్నప్పుడు 

సంగీత సాహిత్యాలు నేత్రద్వయాలుగా భాసిల్లే సరస్వతీదేవి అర్దన 'హాసం' 
పాఠకుల ఇళ్ళల్లో ఆవిధంగా సాగుతుంటే మాకు కావలసినది ఇంకేముంది...? 



_. ప్లాట్ నెం. 208, శ్రీనిలయ ఎస్టేట్స్, 

ఆ సన్మా కంపెనీలో అందరూ తెగ 
స్తున్నారు. మలేరియా పట్టినట్టు అందరికి 

కామెడీ పట్టింది... కారణం ఏంటంటే - వో రైటర్ 
నవ్వించే సిన్మాకు కథ చెప్తానని ఆఫీసుకొచ్చాడు. 

కామెడీ రైటరు... టీ పీల్చి, సిగరెట్టు 
చప్పరించాక, సిన్మా తాలూకూ దర్శక 

నిర్మాతలిద్దరూ కథ వినడానికి చెవులు శుభ్రం 
చేయించుకుని కూర్చున్నారు. 

కామెడీ రైటరు నవ్వాడు. ఆయనగారి పళ్ళు 
కార్టూన్లలా కనిపించాయి. 

“కథ చెప్పండి” దర్శక నిర్మాతలు నవ్వుతూ 

అడిగారు. 

'నవ్వేకథ, కథే నవ్వు, నవ్వులేకుండా కథలేదు, 
కథలేకుండా నవ్వులేదు'... అంటూ తెగ 

నవ్వేస్తున్నాడు సదరు రైటరు. 
“ఓవో నవ్వుకథా' అంటూ దర్శక 

నిర్మాతలిద్దరూ ఆథీనంతా దొర్లి దార్లి 
నవ్వుకున్నారు. 

ఇలా రోజూ దొర్లి దొర్లి నవ్వితే ఆఫీసు 
చిమ్మేపని తప్పుతుందని అనుకున్నాడు - 

ఆఫీసుబాయ్ 
“కథ విన్నావట్రా 

అడిగారు ఆఫీసుబాయ్ని, 
“ఆయనగారు చెప్తే కదండీ వినడానికి” 
“నవ్వుకు కథేంట్రా... రైటరు నవ్వాడు. మేం 

నవ్వాం. వొచ్చినవాళ్ళు కామెడీ కథట కదా అని 

నవ్వుతున్నారు. కథ విన్న హీరోగారు... అవుట్డోర్ 

అన్న సంగతి మర్చిపోయి - తెగనవ్వేశాడు... నీవు 

నవ్వు నరం లేకుండా పుట్టావురా” అంటూ 

బూతులతో కొట్టాడు. 

ఆఫీసుబాయ్కి అర్ధం కాలేదు. ఆఫీసుకు 

ఎవరొచ్చినా... 'కథేంటి' - 'నవ్వుకథ' - 'కామెడీనా 
- “కాదు నవ్వుకథ' - “ఒహో అర్థమైంది... 

కామెడీని... తెలుగులో తీస్తున్నారన్నమాట”... 
అంటూ తెగనప్వస్తున్నారు. 

కథ లేకుండా, తెలియకుండా అందరూ 

స్తున్నారు. 
ఆఫీస సుబాయ్కి పిచ్చెక్కు 

తోంది. 
జుత్తుపీక్కున్నాడు. కేశ 

వరిని తైలం వాడటంవల్ల 

జుత్తు వూడి అతని బాధకు 
సింబాలిక్గా ఉపయోగ పడ 

లేదు. కథ చెప్పకుండా 

అందరిని నవ్విస్తున్న రైటరు 
చాలా దుర్మార్గంగా, దేవుళ్ళ 

సినా శ్రల్లో బూతుజోకులా, 
కనిపించాడు. 

_. ఆరైటరు సంగతి తేల్చుకోవాలి. 
ఆఫీసుబాయ్ ఆలోచించాడు. 

లోపల నవ్వులు వినిపిస్తున్నాయి. 
“మన కథకు వి(శ్రాంతి దగ్గర శుభం వేస్తాం. 

శుభం దగ్గర విశ్రాంతి వేస్తాం. ఇంతకంటే కథ ఏ 
సిన్మాకు వుంది?” 

అందరూ మళ్ళీ కిందపడి దొర్హుతున్నారు. 

ఈ దుర్మార్గం ఆపాలి. ఆఫీసుబాయ్లో 
ఆలోచనలు, 

అందరికి టీలు ఇచ్చాడు. 

అందరూ టీ కప్పులు చూచారు. 
“ఇందులో టీ ఏదిరా” 
“కథ వినకుండా నవ్వుతున్నపుడు, టీ లేకుండా 

కప్పును తాగలేరా” 

“బావుంది. ఈ జోకు మననిన్మాలో 
వాడుకుందాం, సెన్సారు సర్టిఫికెట్టు మీద పోస్టు 

చేద్దాం” 

“సెన్సారు సర్టిఫికెట్టు మీదనా” అందరూ 
మళ్ళీ నవ్వారు. 

క వ్రాతానపతితనతతాసనతనాతతనాననతలాతననననాలకననలలకనుతపనినప్తలాననానాననతననిలిననా నానా తన్తాత సన్యా... 

(టీం తోస్తు. సంగీ రత్త 
ప తకనాన లన ననన కయ న. 

- యం.9.యీన్. హరనొధీరార్రి 
ఆఫీసుబాయ్ కూడా నవ్వాడు. 
“చూశారా! మన కథ మొదలైనప్పటినించి 

నవ్వని వాడు నవ్వాడంటే ఇంతకంటే సిన్మాలో 

కామెడీ ఏం కావాలి”. 
బాయ్ నవ్వింది ఎందుకో తెలియదు. 

ఖాళీ కప్పుల్లో టీలు తాగిన అందరూ - 

“ఇలాంటి టీ ఎప్పుడూ తాగలేదు. రోజూ 

ఇలాంటిదే పట్రా - సిన్మా అయ్యేంతవరకూ” 

అన్నారు. 

ఆఫీసు కుర్రాడికి పిచ్చెక్కింది... 

“లాభం లేదు... ఏదో వొకటి చేస్సేగాని 

- అంతే. చిర్న 
ఆఖసుకు టెలి(గ్రాం వొచ్చింది. 

ఆ టెలిగ్రాం ఇచ్చిన ఆథీ నుబాయ్్ 

అందుకున్నాడు... రైటరుగారి దగ్గరకు వెళ్ళాడు. 

ఈ టెలిగ్రాం చూచయినా నవ్వులు ఆగిపోవాలి. 

“సార్... ఇది ఏడుపు... దుఃఖం... బాధ - 
విషాదం... టెలిగ్రామ్ - మీ అమ్మగారు 
పోయారట” 

అందరి నవ్వులు ఆగాయి. 

రైటరు... టెలిగ్రాం అందుకున్నాడు, 

చూచాడు... గిలగిల... గలగల ఫెళ... ఫెళ... 

నవ్వాడు. 

“విషాదంలో కూడా నవ్వా” 
“కాదామరి, మా అమ్మ 15 ఏళ్ళక్రితం... నా 

కావెడీ కథ చదివి... నవ్వలేక గుండె 
ఆగిపోయింది. అమృ్బుడిచ్చిన టెలి(గ్రాం 

ఇప్పుడొచ్చింది”. 

అందరూ మళ్ళీ నవ్వారు. 

16 - 31 మార్చి 2002 



ఆఫీసు కుర్రాడి అయోమయం ఆప్లనిస్తాన్లో 
పడింది, ఆగని నవ్వులు... 

పెరిగిన నవ్వులు = పెరగడం ఆగని నవ్వులు, 

సిన్మా ప్రయత్నాలు... సాగుతున్నాయి... 
తెగనవ్వించే నిన్మా అని వ(తికలు 

రాస్తున్నాయి. 

నిజమే - కథలేకుండా సిన్మా తీయడం 
నవ్వేకదా! 

సినిమా తీశారు. 

సెన్సారు వాళ్ళు చూచారు. కామెడీ కథ అని 
టైటిల్స్లో వున్నది, కట్ చెయ్యమన్నారు. కామెడీ 
అని చదివితే... కామం' అన్న పదం గుర్తుకొస్తోంది 
కాబట్టి దాన్ని 'ఖామెఢీ'గా మార్చమన్నారు. 

జనం సినిమా మీద పడ్డారు. సినిమా జనం 
మీద పడింది. 

సిన్మా చూచిన జనం ఇళ్ళకు వెళ్ళారు, 
ఇంటికి రాగానే... వో భర్త... భార్య కాళ్ళమీద 

పడ్డాడు. 

“ఇదేంటండీ - నవ్వు సిన్మాకు వెళ్ళొచ్చి నా 
కాళ్ళకు నమస్కారం చేస్తారా” 

“అలా అనకు, నీలాటి పెళ్ళికాని భార్యను 
ఇంట్లో పెట్టుకుని... నలుగురు పిల్లలున్నారన్న 

“సంగతి మర్చిపోయి... నీకు పెళ్ళి చెయ్యకుండా 
_ఖామెఢీ సిన్మాలు చూస్తున్న దుర్మార్గడ్ని... నీకు 
పెళ్ళి చేసి... నీకు తండ్రిలేని లోటు నీ బిడ్డలకు... 
భర్తలేని లోటు తీరుస్తా” అన్నాడు... 

సిన్మాచూచిన వో స్టూడెంటు ఇంటికిరాగానే 
తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళాడు, 

“డాడీ... నా కోర్కె తీర్చవూ” 
“ఏంట్రా అది” 
“టాంక్బండ్లో బుద్ద విగ్రహం వుంది కదా” 
“వుంటే-” 

“ఆ వి(గ్రహానికి ఆ సైజులో పట్టుబట్టలు 
కట్టబెడతానని మొక్కు కున్నాను” 

“అవును నాన్నగారూ ఖామెఢీ సిన్మాకు వెళ్ళి 
క్షేమంగా తిరిగివచ్చాను... నా మొక్కు తీర్చండి...” 

ఆంధ్రదేశంలో సంచలనం, 
కారణం - ఖామెఢీ సిన్మా ఆడుతున్న హాళ్ళన్నీ 

ఖాళీగా వున్నాయట, నిర్మాత, దర్శకుడు, 
రచయితలకు ఆంధ్ర ప్రేక్షకులు అర్ధం కాలేదు. 

ఖామెడీ సిన్మాలకు కాలం చెల్లిపోయిందా! 
ఇపుడు కలెక్షన్లు ఎలా పెంచాలి... 

యాష్ ట్రే అనుకుని సిగరెట్టు బుర్రమీద 
రుద్దాడు రైటరు. 

అంతే బుర్ర ఆలోచనను వాంతి చేసుకుంది. 
మర్నాడు పేపర్టో- .- 
నవ్వు సిన్మా చూసి కథ రాసిన వాళ్ళక్తు 

'ఐదులక్షల బహుమానం'” | 

అంతే... జనం విరగబడ్డారు - అనారోగ్యధ 
గురించి ఆలోచించకుండా, కథలేని సినిమా కథ్ 
వూహించి, కథ రాసిన ప్రేక్షక దేవుళ్ళు పంపిన 
కథలతో ఆఫీసు నిండింది... 1 

బహుమానం... నిర్ణయించే కమిటీలో 
ఆఫీసుబాయ్ని వేశారు, చివరకు ఓ కవరు 
దొరికింది... అందులోని కాగితాలు అందరూ 
చూచారు... సెభాష్ అనుకున్నారు, కథలేనీ 
సినిమాకు కథనురాసిన ఆ ్రేక్షకుడికే ఐదులక్షల 
బహుమానం” అన్నారు. 

ఆ కథ హక్కులు కొనడానికి ఇతర 

భాషలవాళ్ళు ఊళ్ళోకి దిగిపడ్డారు. కథ కోసం - 
ఎగబడ్డారు... 

ఆ కాగితాలు... అందరికీ చూపించారు... 
హాళ్చెరియం... ఖామెడీ... ॥ 
అవి తెల్ల కాగితాలు... వొట్టి తెల్లకాగితాల్యు. 

శ్రీరామా అనికూడా రాయని తెల్ల కాగితాలు. 

కా హే 3 కకతపటపసమునమంు?" 

ం! 

కర్ ఫిబ్రవరి 2002లో ప్రకటించిన ఘంటసాల క్విజ్ గడువు తేది (15-2-2002) ఇంకా రెండు రోజులుందనగా అప్పటివరకు వచ్చిన, . 
రెస్పాన్స్ చూసి చాలా నిరుత్సాహ పడ్డాం. 'హాసం' పత్రికకి పజిల్స్, క్విజ్లు పనికి రావేమోనని, మా అంచనా తప్పేమోనని అనుకున్నమాట నిజం... = 
ముగింపు తేదికల్లా పెరుగుతూ వచ్చిన ఉత్తరాల సంఖ్య చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. కొంతమంది పాఠకులు ఆ ఆన్సర్లు ఫిలప్ చేయడానికి . 
పడిన తాపత్రయాన్ని ఇచ్చిన వివరాలను చూస్తుంటే ఆనందం కలిగింది కూడా. 

.... అయితే ఆల్ కరెక్ట్ రాసిన వారు ఇద్దరే కాగా ఒకే తప్పుతో రాసిన వారి సంఖ్య చాలానే ఉంది. నిజానికి ఆల్ కరెక్టుగా రాసిన వారికి మాత్రమే 
సంవత్సరం పాటు 'హాసం' పత్రికని పంపాలి. కానీ ఎక్కువమందికి 'హాసం' చేరాలని ఈ క్విజ్ని స్పాన్సర్ చేసిన శ్రీ చల్చా సుబ్బారాయుడు ... 
(కనిగిరి) కోరడంతో ఒక తప్పుతో రాసిన వారిలో లాటరీ తీసి ఓ ముగ్గుర్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది. వెరసి ఈ క్రింది 5గురికి 'హాసం' -. 
1-4-2002 నుండి 31-3-2003 వరకు పంపడం జరుగుతుంది. 

1. జి.రాధాక 

(1) 

- 'పూలరంగడు'లో “చిల్లర రాళ్ళకు మొక్కుతువుంటే 
చెడిపోదువురా. ఒరే ఒరే” 

(3) 

వ క 

16 - 31 మార్చి 2002 

ఘంటసాల - 

చివరి యుగళ గీతం 'తాతమ కలిలో 

'కోరమీసం సిన్నోడా' 

(2) ఘంటసాల - నాగయ్య కలిసి పాడిన మరో పాట గచ 

నో 

ర్ | 

చ... 

-కాకినాడ (ఆల్కరెక్ట్) 2. దానరి వెంకన్నబాబు -భీమవరం (ఆల్కరెక్ట) 
3. డి.రఈవం - విజయనగరం (లాటరీలో ఎన్నికైన వారు) 4. ఎన్.వి.రాంబాబు - అద్దంకి (లాటరీలో ఎన్నికైన వారు) 

5. ఎమ్.శ్రీనివాన్ - హైదరాబాద్ (లాటరీలో ఎన్నికైన వారు) 

భానుమతి పాడిన 

నం 
ఘంటసాల పాడగా ఎయన్నార్: ఎన్టిఆర్ కలిసి పాడిన ఒక పాట 'గుండమ్మ కథలో 

'కోలోకోలోయన్న కోలోనాసామి”, పద్యం 'శ్రీకృష్ణార్ణునయుద్ధం' లో సంవాద పద్యాలు 

నన ము లన 

నిజాయితి'లో 'భలేమజాలే భలే ఖుషీలే” 

స ంయలంలి చలన 

సటైసంగ 
(ఉ ఘంటసాల - బాలు కలిసి పాడిన 

పాటలలో పింగళి రాసిన పాట 'నీతి - 
లే 

(5) _ ఘంటసాల పొడినపాటలలో 
'హాసం' అనే మాట గల పల్లవి 'నర్తనశాలిలో .. 

'ఎవ్వరికోసం ఈ మందహాసం' పాటలో ఎన 
ఉంది. ఏ 

లాలా 

[టం ఈస్త్వ- ీంసీత అత్ర 



ఆమె 'ిత్రానుబంధం... 

వృత్తిపరంగా లత గానానికి 

పూర్తిగా అంకితమై పోయిన 
సంగీతకారద్వయం వీరు. లతతో 

(పారస్మణి), జీవన్ డోర్ తుమ్హీ సంగ్ (సతీసావిత్రి), గుడియా హమ్సే 
రూకీ రహోగీ (దోస్తీ, చలో సజనా (మేరే హమ్దమ్ మేరోదోస్త్) ఆ జానే 
జాల... (ఇంతకామ్), యిల్మీల్ సితారోంకా (జీవన్మృత్యు), మార్ దియా 
జాయే (మేరాగాంవ్ మేరాదేశ్, ఏక్ ప్యార్ కా నగ్మాహై (షోర్ హమ్తుమ్ 
ఏక్ కమరే మే6 బంద్... (బాబీ, సత్యం శివం సుందరం , మై తులసి 
తేరే అంగన్ మే టైటిల్ సాంగ్స్ ఇలా ఎన్నయినా చెప్పవచ్చు. 

“లత కంఠంలోని మాధుర్యాన్ని, ఆమెలోని గాయనిని పూర్తిగా 
ఉపయోగించుకున్నది ఇకేకాంచీ - ప్వారేలాల్లు మాత్రమే. కాలానికి 
ఎదురొడ్డి నిలిచేలా వారు సృష్టించిన బాణీలు ఆదరణ పొందడమే కాదు. 
ఒ.పి.నయ్యర్ - ఆశా, ఆర్.డి.బర్మన్ - ఆశా కాంబినేషన్లో 
రూపుదిద్దుకున్న పాటలను మించి హిట్ అయ్యేలా ఎల్సీ - లతా కాంబినేషన్ 
అంటేనే హిట్ కాంబినేషన్ అని ప్రజలు అనుకునేలా చేసాయి. పారస్ 
మణి (1963)లో ప్రారంభమైన వీరి అనుబంధం ప్రేమ్గంథ్ (1996) చిత్రం 
వరకు నిర్విరామంగా కొనసాగింది. 

ఒకే మూసలో కొట్టుకు పోతున్న సినీ 
సంగీతానికి 'బర్సాత్ చిత్రం ద్వారా శంకర్ 
.- జైకిషన్లు ఒక దళ దిళ 
చూపించగలిగేరంటే దానికి ప్రధాన కారణం 
లతా మంగేష్కర్ అనే అద్భుతమైన సాధనం 
వారి వెనుక ఉండడమే. అదే సమయంలో 
వీరి కౌశలం వృత్తిపరమైన సహకారం వల్ల 
లతకు మంచి పేరు వచ్చింది. ఘర్ ఆయా 
మేరా పరదేశి" (ఆవారా), కిసీనే ఆష్నా 
బనాకే.. (వతితా), ఈచక్ దానా 
(శ్రీ420), తుమ్హే యాద్కర్తీకర్తే (ఆ్యమపాలి 
) రుక్ జా రాత్ ఠహర్జా (దిల్ ఏక్ 

మందిర్) ఓ మేరే సనమ్ (సంగం), అజీబ్ దాస్తాం హై యే... (దిల్ 
ప్టాజైర్ ప్రీత్ పరాయీ), బేదర్దీ బాల్మా త్తుర్లుకో (అర్హూ) లాంటి 

(453 పాటలు) 

నతన! 

సయం తోస్తు సంగీత్ వత్త 
[డల 

72 సంవత్సరాల వయస్సులో ఆమె 16 పళ్ళ అమ్మాయికి పాడటానికి కూడా 

సిద్ధమేనంటే ఆశ్చర్యపోవనసరం లేదు. ఇప్టటికి ఆరు తరాల సంగీత దర్శకులతో 
పనిచేసిన ఆమె ఇటీవలే 7వ తరానికి చెందిన రాహుల్శర్మతో పని చేసింది. ఆమె 
మరెవరో కాదు. గతపక్షం హైదరాబాదు విచ్చేసిన గానకోకిల లతా మంగేష్కర్. లతా 

మంగేష్కర్తో ఎక్కువ చిత్రాలకు పనిచేసిన కొందరు ప్రముఖ సంగీత దర్శకులతో 

అద్భుతమైన గీతాలు వీరి ముగ్గురి కాంబినేషన్లో రూపుదిద్దుకున్నవే కావడం 
విశేషం. 

కొన్ని (ప్రత్యేకమైన గీతాలను 'లత'తో మాత్రమే 

పాడించిన సంగీత దర్శకుడాయన. ఆర్.డి.బర్మన్ 

- ఆశాల కాంబినేషన్కు ఎక్కువ పేరు వచ్చినప్పటికీ 

“లత'తో ఈయన చేసిన పాటలకు కూడా మంచి 

గుర్తింపే ఉంది. అతని కెరీర్ ప్రారంభమైన ఘర్ 
ఆజా ఘిర్ ఆయే (ఛోటే నవాబ్ మొదల్కొని భాయ్ 

బత్తూర్.....(పడోసన్, ఆజాపియా, చునరీ సంభాల్ 
గోరీ, క్యా జానూ సజన్ (బహారోం కే సప్నే), యారీ 

హో గయీ (దో చోర్, రైనా బీత్ జాయే. (అమర్'ప్రేమ్), దిల్బార్ దిల్ 
సే ప్యారే (కార్వాన్), పర్ఫత్ కే పీచ్చే' మెహబూబా) లాంటి ఎన్నో సూపర్హిట్ 
సాంగ్స్ 'లతి చేత పాడించారాయన. ఆర్.డి.బర న్ సంగీత కెరీర్లో 

'లత'కున్న స్థానం అపూర్వమైనది. 

“లత'ను నరిగా విని 

యోగించుకోలేక పోయిన సంగీత 

ద్వయం వీశే. కానీ "వీరి 

కాంబినేషన్లో ఆమె పాడిన చక్కటి 
మెలోడి పాటలు ప్రజాదరణ కూడా 
పొందాయి. యే సమా.... (జబ్ 

బబ్ పూల్ ఖిలే), చందన్ సా బదన్... 
మైంతో ఛోడ్ చలీ బాబుల్ కా దేశ్... 

ఛోడ్ దే సారీ దునియా (సరస్వతీ చంద్ర), వాదా కర్లే సాజనా (హాత్కి 
సఫాయీ,), దిన్-బ-దిన్ వో మేరే దిల్ సే (తృష్లు, ఓ బాబుల్ ప్యారే (జానీ 
మేరా నామ్), హమ్ థే జిన్కే సహారే (సఫర్లు వీరి కాంబినేషన్లో 
వచ్చిన మంచి గీతాలలో కొన్ని. 

ఓ చిన్న కారణం వల్ల 'లత'తో తనకు గల 
అనుబంధాన్ని విచ్చిన్నం చేసుకున్న సంగీత దర్శకుడు 
రామచం(ద్ర. అయితే అనార్కలి, అల్బేలా 
చిత్రాలలోని పాటలు వింటే మాత్రం వీరిద్దరూ కలిసి 
పనిచేస్తే ఇంకెన్ని అజరామరమైన గీతాలు వచ్చేవో కదా 
అన్పిస్తుంది. అలాగే మేరే మన్ కా బావ్రా పం. 
(అమర్దీప్), రాధా నా బోలే (ఆజాద్), యేమేరే వతన్ సి-రామచంద్ర 
కేలోగోల. తదితర గీతాలు కూడా వీరికి మంచి పేరు (298 గీతాలు) 
తెచ్చాయి. 

16-31 మార్చి 2002 

ఆర్.డి.బర్మన్ 
(331 పాటలు) 



గాంధర్వ గానామృతాన్ని పంచిపెట్టే లత 
కంఠాన్ని అద్భుతంగా శ్రోతలను ఆకట్టుకునేలా 
మలిచిన సంగీత దర్శకులలో లక్ష్మీకాంత్ - 

౪ | ప్యారేలాల్, శంకర్ - జైకిషన్ల తర్వాత ర్యాంక్ 
|| చిత్రగుప్తదే. బల్మా మానే నా... (ఒపెరా హౌస్) 

కృష్ణావో కాలే కృష్ణా (మైం భీ లడ్కీ హూం), 
నాజూక్ నాజూక్ బదన్ మేరా (కాలాద్), దీవానే 

వడ తుమ్ దీవానే హమ్ (బేజుబాన్), దిల్ కా 
చిత్రగుప్త (240 పాటలు) దియా జలాకే గయా (ఆకాష్ దీప్), ఆజా రే 

మేరే ప్యార్ కే (ఊంచే లోగ్), యే పంబతోం 
కే దాయెరే...... జీనే వాలే రూమ్ కే మస్తానా (వాస్నా), దగాబాజ్ హో 
(బర్మా రోడ్ ఇలా ఎన్నో గీతాలు వీరిద్దరి కాంబినేషన్ ఎంత గొప్పదో 
చాటిచెబుతాయి. 

వృత్తిపరంగానే కాక వ్యక్తిగతంగా కూడా 
మదన్మోహన్తో లతకు అనుబంధం స 
ఎక్కువ. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన | 
హిట్ గీతాల సంఖ్య తక్కువే అయినా, 
మదన్భయ్యాగా ఆమె హృదయంలో 
మాత్రం ఇతనికున్న స్థానం (ప్రత్యేకం. బ్ 
మాయి రీ మై6 కాశే కహూం (దస్తక), 
ఆప్కే నజరో6 మే సమ్రూ (అన్ పథ్ 
జో హమ్నే దాస్తా6 (వో కౌన్ ధీ?) మదన్మోహన్ 
నైనోం మే6 బద్రా ఛాయే (మేరే సాయా) (210 పాటలు) 

యూ౭హస్రతోం కే దాగ్ (అదాలత్)...లు మదన్, లతల కాంబినేషన్లో 
వచ్చిన కొన్ని మరుపురాని గీతాలు. 

రఫీ కాంబినేషన్లో నౌషద్ స్వరపరిచిన గీతాలతో 
పోల్చుకుంటే లతతో ఆయన పని చేసిన గీతాలకు 

వచ్చిన పేరు తక్కువే. అందుకు 50-60ల 

నాషద్(161పాటలు:. మధ్యకాలంలో దిలీప్కుమార్ చిత్రాలకు ఆయన 

ఎక్కువ పని చేయడం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. అయినప్పటికీ ఉలాయే 
జా ఉన్కే సితమ్ (అందాజ్, మొహబ్బత్ కి రూఠీ కహాని పే రోయే. 
(మొగల్-ఏ-అజమ్), యాద్మై. తేరీజాగ్జాగ్ కే హమ్ (మేరే మెహబూబ్) 
మోహే భూల్ గయే సావరియా. (బెజూ బావా ) తదితర గీతాల ద్వారా 
ఆమెలోని శాస్త్రీయ సంగీత నేపథ్యాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావటానికి 

6 సం॥ల పాటు వీరిద్దరి మథ్య కలహం వచ్చి గ్ల? 
రావలసినన్ని పాటలు రాకపోయినా సచిన్ దే 

బర్మన్, లతా మంగేష్కర్ల కాంబినేషన్లో వచ్చిన 
గీతాలు అజరామరమైనవే. వీరి అనుబంధంలో 
మోసే ఛల్ కియే జాయే (గైడ్, తుమ్ మురుసే 
దూర్ చలే జానా నా..? ఓ మేరే భైరాగి భవరే6 (ఇష్క్ 
పర్ జోర్నహీ౦ ఆజ్తో జుహిలీ రాత్మా (తలాష్ 
రంగీలా రే (ప్రేమ్పూజారి) హోఠోంం పే ఐసీ బాత్ (జ్యువెల్ థీఫ్), బాగోం 
మే6బహార్ హై (ఆరాధన) మోరా గోరా ఆంగ్ లైలే (బందిని) రాత్ కా 
సమా (జిద్ది, చాంద్ ఫిర్ నిక్లా (పేయింగ్ గెస్ట్, రండి హవాయేం (నౌజవాన్) 

మైనే కహాం పూలోం సే (మిలీ) ఇలా ఎన్నో మధురగీతాలు. ఓ సంగీత 
దర్శకుడు - గాయనిగా లత - ఎస్.డి.బర్మనల కాంబినేషన్లో వెలువడిన 
గీతాలు వాటికవే సాటి. 

ఎస్.డి.బర్మన్ 

(182 పాటలు) 

నె నే 

తం ఈస్తూ సంగత రత్త... 
ప వనాననుుాువనానులనన నుత నాము వాసనా ననముునతన హాము. 

రోషన్ కంపోజింగ్స్ను లత ఎక్కువగా 
ఇష్టపడుతుండే వారు. అందుకే ఆమె 
న్వంత చిత్రం 'బ్లారవి' చిత్రానికి 
కంపోజర్గా అతన్ని ఎంపిక చేసారామె. 
(అది పూర్తి కాలేదు). పాంవ్ ఛూలేనే దో 
(తాజ్మహల్), బనే హో ఏక్ ఖాక్సే (ఆర్తి, 
సంసార్ సే భాగే ఫిర్తేహో (చిత్రలేఖ) 
రహేనా రహే హమ్... రహ్ తే థే కభీ 
(మమత), కభీతో మిలేగీ (భీగీరాత్లతో 
పాటు రత్నాలలాంటి పాటలు వీరి కాంబినేషన్లో రూపుదిద్దుకున్నవి ఎన్నో 

రోషన్ (146 పాటలు) 

రై | జాగృతి, అయితే మరొకటి. సాహిబ్ బీబీ జార్ 
గులామ్. కానీ లత కోసం ఆయన పనిచేస్తే మాత్రం 
వచ్చే గీతాలు అమృత గంళికలే. అల్మా 

రూపొందినవే సస్నే సుహానే... కహీ6దీప్ జలే (బీస్: 
సాల్ బాద) రూమ్ రూమ్ ఢల్తి రాత్.... టి 
బేకరార్ దిల్ (కోఫ్రో) మన్డోలే.. (నాగిన్) , ఎప్పటికీ 

(139పాటలు) ప్పృర్చవలేని ఐసే భీ బాతేం .. ధీరే ధీరే మచల్. 
(అనుపమ), ఖుషి భీ మిలి.. (బిన్ బాదల్ బర్సాత్) గీతాలు. న 
ప డు త త ల పవకల అనామీలాల 

లత గానంలో వెలువడిన యే రాతేంనయీ 
పురాని (జూలీ), దిల్ రుబా ఆ మేరి బాహోమే 
ఆ.. (యహీ హై జిందగి), పల్బర్మే/ యహ్ క్యా 
హోగయా (స్వామి), ఆవో మనాయే జన్న్ యే 
మొహబ్బత్... (దూస్రా ఆద్మీ) తుమే మిలా థా న 
ప్యార్ (కఠ్ణా-మీఠా) ముము ఛూ రహీహై రన్ 
(స్వయంవరో ఆప్ కహే6 జార్ హమ్ న ఆయే. య 
(దేశ్ పరదేశ్, తురు సంగ్ ప్రీత్ (కామ్చోర్ - (132 ప్లన) 
తడ్పత్బీతీ (జాగ్ ఉఠా ఇన్సాన్) .... పాటలతో రాజేష్ కెరీర్ తొలినాళ్ళలో. 
దేదీష్యమానంగా వెలిగిపోయింది. లత తనకు తాను పాడటం. * 
తగ్గించుకోవటం, రాజేష్ కొత్త సింగర్స్తో ప్రయోగాలు చేయటం వలన 
తర్వాత వీరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన సాంగ్స్ తక్కువే. అయితే కరన్ - 
అర్జున చిత్రంలోని ఏక్ ముండా మేరే ఉమ్రదా.... పాట ద్వారా వీరిద్దరి 
కాంబినేషన్ ఎప్పటికీ విజయవంతమైనదేనని నిరూపించింది. 

సలిల్చౌదరి (128 పాటలు): పాటకు ఉన్న హద్దు 
కూడా దాటి అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించిన సంగీత 
దర్శకుడు సలీల్ చౌదరి. లత కెరీర్లో అతి పెద్ద సవాళ్ళు 
అనుకోతగ్గ పాటల్ని స్వరపరచినది ఈయనే. లత కోసం: 
ఆయన పాట కంపోజ్ చేస్తే మాత్రం అది ఎంతో టిపికల్గౌ' 
ఉండేది. ఒక సాధారణ సింగర్ అయితే మాత్రం ఆ పాటక్తు: 
గుక్కతిప్పుకోవడం కూడా కష్టమే: అయితే లత మాత్రం 

వాటిని అధిగవింంచి కలకాలం నిలిచిపోయేలా ఆ పాటల్లో. 
రూపుదిద్దుకోవటానికి కృషి చేసారు. వాటిలో రాతోం కే సాయే (అన్నదాతా' 
) హరియాలా సావన్ ( దో బీఘా జమీన్, రోజ్ అకేలి ఆయే (మేరే 
అప్పే), రజనీగంధా పూల్ తువ్హూరే (రజనీగంధా) ప్యాస్ లియే మన్వా 

(128పాటలు) 

(మేరె భయ్యా), ఆజా రే పరదేళి.... బిఛువా ( మధుమతి) జాగో మోహన్ 
ప్యారే (జాగ్రేరహో), మిలాహై కిసికో జుమా... ఓ సజ్నా (పరఖ్! 
ముఖ్యమైనవి, ప్రసిద్రమైనవి. _లి.గిరి. 



ఇ సుప్రీ ర్షుదుత_! 
-ఇలపాపులూరి ముదళిమోదానరాప్రు 

“తత్వంగా కానీ సుందూ. ట్రెయిన్కు టైమవుతున్నది. అసలే రిజర్వేషన్ కన్సర్మ్ కాలేదు” అరవయ్యోసారి అరిచాడు వెంకట్రావు. 

“అబ్బబ్బ... వస్తున్నా ఉండండి. చీర, జాకెట్ కట్టుకుని మ్యాచింగ్ బొట్టు కోసం చూస్తే ఎక్కడా కనిపించలేదు. బొట్టుకు మ్యాచింగ్ కోసం మళ్ళీ చీర 
మార్చుకున్నాను. మళ్ళీ దానికి మ్యాచింగ్ గాజులు దొరకలేదు. మళ్ళీ ఆ గాజులు మ్యాచింగ్ కోసం చీర మార్చాల్యొచ్చింది. దీనికి మ్యాచింగ్ నెయిల్ 
పాలిష్ దొరకలేదు. అందుకని నెయిల్ పాలిష్కు మ్యాచింగ్ చీరకోసం అరగంట వెతకాల్ఫొచ్చింది. తీరా ఆ చీరకు మ్యాచింగ్ దొరకడానికి గంట... 

అన్నీ దొరికిన తరువాత మ్యాచింగ్ హెయిర్పిన్ దొరకలేదు... వెతుకుతున్నాను” బెద్రూమ్లోంచి అరిచింది సుందరి. 
“ఓసి నీ మ్యాచింగ్ మంటబెట్టా.... నీ అన్నట్టు ఏదో ఆటో ఇటు వైపే వస్తున్నది. “వాళ్ళు దిగాల్సిన అడ్రసిదేనండి” ఆటోనాపి 

మ్యాచింగ్ పిచ్చి ముదిరి పోతున్నది. నీ వరస జారగా కనిపిస్తున్న ఆటోను చూసి అన్నా డు. చెప్పాడు ఆటోవాలా. 
చూస్తుంటే నీ చీర మ్యాచింగ్ కలర్టో లేదని రైలు మ ఆటోలోంచి రెండు భారీ శాల్తీలు దిగాయి. 
కూడా ఎక్కవో ఏవో? ముందుగానే వారితోపాటు నాలుగు లెదర్ 
చెబుతున్నాను. తీరా హోటల్లోకి వెళ్ళిన తరువాత బ్యాగులు, రెండు 
నీ చీరకు మ్యాచింగ్ అయ్యే ఇడ్లీలు, దోసెలు బస్తాలు. 
కావాలని హోటలు వాణ్ణి అడిగేట్టున్నావు.” 

... “చాల్లే ఆపండి కుళ్ళు మాటలు! వీధిన బోయే 
ఆడాళ్ళను కొరుక్కు తినేట్టు చూస్తారు. పెళ్ళాం 
అందంగా తయారైతే సహించలేరు”. 

“నేనెప్పుడైనా ఇలా మ్యాచింగ్ (డ్రైన్లు 
వైయ్యడం చూశావా? దొరికిందేదో వేసుకోవాలి 
కాలం విలువ తెలిసిన వాళ్ళు”. 

“అందుకే మీ వంక అరవై ఏళ్ళ ముసలమ్మ 

కూడా కన్నెత్తి చూడదు.” 
“నీతో వాదించడం కంటే నోటికి తాళం 

వేసుకోవడం మంచిది. త్వరగా కానీ.” 
అనూవ్యా, (వ్రవోద్ ఆనందంతో 

గంతులేస్తున్నారు. రాకరాక వచ్చిన సెలవులు. 

పదిరోజుల పాటు అలాఅలా నాలుగైదు వెంకట్రావు.” 
(ప్రాంతాలు తిరగబోతుంటే ఎవరికైనా “అదృవ్టం 
ఉత్సాహంగానే ఉంటుంది. వెంకట్రావుకు ట్రట్రే అలా 
టూర్లంటే మహాసరదా. రెండు మూడు రోజులు జ్యట్వుంది. 
సెలవులొస్తే చుట్టుపక్కలున్న ఏదో ఒక ప్రదేశానికి శ్రడ్ర్రుగ్స త్రీసి 
ప్రయాణం కడతాడు. కొత్తకొత్త ప్రదేశాల్లో పి ౧ అడుగు వెయ్యక ముందే 
తిరుగుతుంటే శరీరానికి, మనసుకు ఏదో ఆటో. అన్నిచోట్లా బస్సులు, 

తెలియని ఉత్తేజం కలుగుతుంది. ఆటోలు ఈ విధంగా దొరికితే 

॥ ల న న సూట్కేసులతో జ్య వృథా కాకుండా కొడైకెనాల్: మధురై ్రే 
న ,. కూడా చూసి రావచ్చు” నవ్వింది సుందరి. వ 

పదండి ఏదన్నా ఆటో పట్టుకుందాం. “అరై! ఆటో మనీంటి వేపే వస్తున్నది. స్టాప్... మామయ్యా... అత్తయ్యా... మీఠా? 

అన్నది సుందరి. స్టాప్...” ఉత్సాహంగా అరిచారు పిల్లలు. ఆల్బర్యంగా అన్నది సుందరి, 
“అంతశ్రమ అవనరం లేదు. మన “4వ ళను దింపేసిరా... ” స్టోగా నడుస్తున్న “అవునమ్మా... వేం వస్తున్నట్టు ఎలా 

బెంగుళూరు, మైసూరు, ఊటీల విహార యాత్ర శ్య్య్వ్సు చ్రూసి కేక వేశాడు వెంకట్రావు. * తెలినింది? అందరూ వాకిట్లో, ఎదురు 
నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతుందనడానికి సంకేతమా చూస్తున్నారు? బాగున్నారా?” కుశల ప్రశ్నలు 

క ాకతానననాననననతననాాతాత్తతాన్నా | శ 
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[నైనా పనా కావా 

శా ణ్ 



వేశాడు సుందరి మేనమామ సుగుణాకరం. 

వెంకటావు ఉత్సాహం అంతా 

అవిరైపోయింది. 
“ఆం... ఉన్నాం... మీరెలా వచ్చారు?” 

ముభావంగా అడిగాడు. 

“ఇప్పుడే గోదావరికొచ్చాం. అన్నట్టు ఈ 

సూట్కేసులేంటి? మీరు ఎక్కడినుంచైనా ఇప్పుడే 
వస్తున్నారా?” అడిగింది సుందరి అత్తయ్య 

రాధమ్మ. 

“లేదత్తయ్యా.... పిల్లలకు హాలిడేస్ గదా! 
అందుకని అలా ఊటీదాకా వెళ్దామని 
బయలుదేరాం” చెప్పింది సుందరి. 

“అయ్యయ్యో.... అలాగా.... అయితే 

పానకంలో పుడకల్లా మధ్య మేము దేనికి? మీరు 
బయులుదేరండబ్బాయ్. వేవేదైనా 

చిన్నహోటల్లో.... ” నసిగాడు సుగుణాకరం. 
కాం. ఖో లోరోరుని మామయ్య... 

మేనకోడలుండే ఊరికి వచ్చి హోటల్లో ఉంటారా... 
మా అమ్మనాన్నలకు తెలిస్తే ఎంత బాధపడతారు! 
సెలవులు రెండు నెలలున్నాయి. తరువాత 

వెళ్తాంలే... రండి లోపలకు” తాళాలను తీసింది 
సుందరి. 

లవ్లీ మ్యాచింగ్ పిచ్చివల్లే ఇలా జరిగింది. 
లేకపోతే ఈ పాటికి రైల్లో ఉండే వాళ్ళం” సుందరి 
చెవిలో ఆక్రోశించాడు వెంకట్రావు మెల్లిగా. 

“కానివ్వండి ఏం చేస్తాం? ఖర్మ.... స్టేషన్కు 
వెళ్ళి వచ్చేవారానికి టికెట్స్ను పోన్ట్పోన్ 

చేయించండి. వీళ్ళు రెండ్రోజుల్ట్ వెళ్తార్లే” మెల్లగా 
చెప్పింది సుందరి. 

“ఏంటోనబ్బాయ్... విశాఖలో ఉంటున్నామనే 

కానీ బొత్తిగా పల్లెటూరి మనుషుల్లా హైదరాబాదు 
వెళ్ళడమంటే అమెరికా వెళ్ళినట్టుంటుంది మాకు. 

అదెదో ఫిల్ముసిటీ... ఎన్టీయార్ గార్డెన్స్, అదేదో 
ఓషన్ పార్కా లోషన్ పార్కా.... అలాంటవేవో 
కట్టార్టగా ఈ మధ్య! వాటిని చూపించమని మీ 
పిన్ని ఒహటేపోరు! నాకసలు ఇలాంటి విష్టం 

ఉండవోయ్... కానీ మనదేశంలో చివరికి భార్య 
మాటేగదా నెగ్గాల్సింది! అందుకని ఇలా వచ్చాం” 

చెప్పాడు సుగుణాకరం భోజనాల దగ్గర. 
వాళ్ళకవన్నీ చూడాలనుకున్నట్టు అర్థమైంది 

వెంకట్రావుకు. 
“అవును మామయ్యా... బ్రహ్మాండంగా 

ఉంటాయి. మేం చూపిస్తాంలే...” అన్నది సుందరి. 
పేకాటలో నాలుగైదు జోకర్ణు పడ్డవాడి 

ముఖంలో కనిపించే మెరుపు, వెలుగు తనవైపు 

బంధువులొస్తే స్త్రీలలో కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి. 
మర్నాడు టాక్సీ మాట్టాడుకుని రామోజీ 

ఫిలిమ్సిటీ చూపించాడు వెంకట్రావు. ఖర్చంతా 

కథను పోన్సు చేసిన నాలవ రోజు ఒక 
వివాహానికి అద్దంకి వెళ్ళి క్షేమంగా చేరానని చెప్ప 
డానికి ఇంటికి ఫోనుచేశాను. “హాసం” నుంచి 

ఎవరో రాజా అనే ఆయన ఫోన్ చేశారు. ఫొటో, 

బయో డేటా పంప మన్నారు.” చెప్పింది శ్రీమతి. నన్ను 
నేను గిల్లి చూచుకుని మనం కలియుగంలోనే 

ఉన్నామని రూఢి చేసుకున్నాను. పాతిక సంవత్సరాల 
సాహిత్య జీవితంలో కేవలం 80 కథలు రాసిన 
సామాన్య కథా రచయితకు సాక్షాత్తూ సంపాదకుని 
నుండిఫోనా!? 

కథకు పెద్దపీట వెయ్యడమంటే అదీ! 
కథను గౌరవించడమంటే అదీ!! 
తమకు కథ పంపించిన విషయం రచయిత 

మర్చిపోయిన తరువాత, ప్రచురించామనే విషయం 
కూడా తెల్పని, తమ పత్రికలో రచనను ప్రచురించ 

నా కథలు ప్రచురించి ప్రోత్సపొంచాయి. 

ఆంధ్రభూమి 1997లో నిర్వహించిన కామెడీ కథల 
పోటీలో నా కథ 'చింగూర సిరిటటావకాయికు 
ద్వితీయ బహుమతి లభించింది. కథా పోటీలలో నా 

కథలు చాలా ఎన్నికయ్యాయి. నేను ఏ హాస్య కథ 

వెంకట్రావుదేనని వేరే చెప్పాలా? 
ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా జేబులోంచి డబ్బు 

తీస్తాడని సుగుణాకరం వైపు చూసే వాడు 
వెంకట్రావు. ఎక్కడైనా కాఫీ తాగిన చోట, సోడాలు 
తాగిన చోట పది రూపాయలు బిల్లయితే వెయ్యి 
రూపాయల నోటు తీసేవాడు సుగుణాకరం. చిల్లర 
లేదని షాపు వాళ్ళు చెప్పగానే వెంకట్రావిచ్చేవాడు. 
ఫిల్ముసిటీ దగ్గర ఎంట్రెన్స్ టికెట్స్ కొనే చోట 

వ్రాసినా నా ఇల్లాలు శారద ప్రమేయం ఎంతైనా 
ఉంటుంది. ఒక రకంగా నా ఇంట్లో ఆద ఆదివిష్ణు! 

ఇ.వి.వి., జనార్దన మహర్షి వంటి ప్రసిద్ధుల 

సాంగత్యం మధురానుభూతి! తనికెళ్ళ భరణి నటన, 

డైలాగ్ డెలివరీ అంటే ప్రాణం! 

కథ బాగుంటే చాలు, రచయితకు పెద్ద 
పేరుండాల్సిన అవసరం లేదని నిరూ పెంచిన 'హాసం' 

సంపాదక వర్గానికి వేనవేల కృతజ్ఞతలు. 

ఇలపావులూరి మురళీమోహనరావు 
ప్లాట్ నెం. 109, 
ఇంటి నెం. 11-12-53/2, 
రోడ్ నెం.2, 

శ్రీరామకృ 
హైదరాబా 

పురం 

- 500 035 

మెల్లగా అందరికంటే చివర టాక్సీ దిగి మిగిలిన 
వారందరూ నడుస్తుంటే తాను మాత్రం ధోవతి 
సరి వం మరో విధంగానో నటిస్తూ 
ఆలస్యం చేసేవాడు. టికెట్టు తీసుకోండి అని 

సుందరి అమాయకంగా అంటే. పళ్ళు 
కొరుక్కుంటూ టికెట్టు తీసుకునేవాడు వెంకట్రావు. 
వెంకట్రావు టికెట్టు తీసుకోగానే “అయ్యయ్యో... 

నే వస్తున్నా. తీసుకుంటా అని దూరం నుంచి 

రిత్రిళ్ళ నిద్రలశ మం కలఐ కొవడంపేదు. 
కుంబీ కలు ఇెవడాని? కౌత్త మందుషేమైని 

౧౧.౧000 | (11) 



అరిచేవాడు సుగుణాకరం. 'వెయ్యి నోటుకు 

చిల్లరనేనిస్తా' అందామనుకున్నాడు వెంకట్రావు. 
కానీ మొగమాటం వల్ల అనలేక పోయాడు. 

పైగా టిఫిన్ చేస్తున్నప్పుడు “అబ్బా.... దోసె 
ఇరవై రూపాయలా? మా ఊళ్ళో మూడడుగుల 
దోసె మూడుంబావలా.... పార్కులోకి వెళ్ళడానికి 
.నూటయాబభై రూపాయలా.... ఆ డబ్బుతో మా 
ఊరే వెళ్ళచ్చునే... ఏంటీ... ఈ ఉయ్యాల 
ఊగడానికి నలభై రూపాయలా? హాయిగా ఆ 
డబ్బుతో ఒక చేంతాడు కొనుక్కుని చెట్టుకొమ, కు 

కట్టుకుని జీవితాంతం ఉయ్యాల ఊగచ్చు” 
లాంటి నసమాటలు మాట్లాడుతుంటే పుండు 

మీద కొరివి కారం అద్దినట్లుంది వెంకట్రావుకు. 

సాయంత్రం “అలిసిసొలసి ఇంటికి 

చేరారందరూ.. “ఎంతైనా. నీ బంధుప్రమ 
.చాలాగొప్పదబ్బాయ్. నువ్వే గనుక లేకపోతే ఈ 
హైదరాబాదులో వెయ్యో వంతు కూడా చూడగలిగే 
వాళ్ళం కాదు.” ' మెచ్చుకున్నాడు సుగుణాకరం. 

. .మరో నాలుగురోజుల పాటు మరికొన్ని 

ప్రదేశాలతో పాటు యాదగిరిగుట్ట, వరంగల్టు 
కూడా చూపించాడు వెంకట్రావు. 

న్వ(గ్రామానికి వయనవముయ్యారు స 
సుగుణాకరం, రాధమ్మ. “అప్పుడేనా? మరో 

నాలుగు రోజులుండండి” మాటవరసకన్నాడు 

వెంకట్రావు. 
“నీ బంధు. (గ్రేవము చూన్తుంటే 

ముచ్చటేస్తుందబ్బాయ్. ఆడపిల్ల తరపు వాళ్ళం. 
నీ మాట కాదంటే నీకు కోపం వస్తుంది. విష 
_ఆజ్ఞనైనా ధిక్కరించవచ్చుగానీ మీ మాట 
జవదాటకూడదు. ఏవే... విన్నావా... అబ్బాయి 

“మాట!” భార్య వంక చూన్తూ అన్నాడు 

సుగుణాకరం. 

. “కానివ్వండి... వాళ్ళెప్పుడైనా మన ఊరికి 

వస్తారా పెడతారా? మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తామో 
ఏమో! అలాగే కానివృండి” అన్నది రాధమ్మ. 

వెంకట్రావు గుండెల్లో రాయి పడింది. తన 
"నోటి దురునుతనానికి తనను తానే 

నిందించుకున్నాడు. 

వాకిట్లో ఆటో ఆగిన శబ్దం వినిపించింది. 
“డాడీ. పెద్దనాన్న, పెద్దమ ఖై అన్నయ్య, 

' అక్కయ్య వచ్చారు” స సంతోషంగా చెప్పాడు 
ప్రమోద్. 

వెంకట్రావు, సుందరి బయటకెళ్ళారు. 

కామేశం, సుజాత, ముగ్గురు పిల్లలు సామాన్లతో 
' లోపలికొస్తున్నారు. 

వెంకట్రావు ముఖంలో ఆనందం! సుందరి 
ముఖంలో పులుముకున్న నవ్వు! 

“సెలవులిచ్చారు గదరా! బాబాయ్ గారింటికి 

వెళ్దామని పిల్లలు ఒకటే గోల! ఊళ్లో వ్యవసాయం 

“మ 

ర ననడడడా నా 

[00 ఈస్ప-సంటే్ రత్త. 

చేసుకుని బతికే వాళ్ళం. మాకీ పట్టణం గాలి, 
దోమలు... ఇరుకుగదులు... అసలు పడవు. 

పిల్లలకు అన్నీ చూడాలని...” అన్నాడు కామేశం. 

“పోనీలే అన్నయ్యా.... కనీనం పిల్లల 
కోసమైనా వచ్చావు. పిల్లలకు నేను అన్నీ చూపిస్తా. 
మీరు స్నానాలు చెయ్యండి” అన్నాడు వెంకట్రావు. 

కాఫీలు, టిఫిన్లు అయ్యాయి. 
“బాబాయ్! మాకు ఫిల్ముసిటీ.... ఎస్సెల్ వరల్డ్ 

చూపించవా?” గారంగా అడిగారు పిల్లలు. 

“అరె! మొన్ననే చూశాం రా.... టాంక్బండ్ 
చూపిస్తాలే” అన్నాడు వెంకట్రావు. 

“ఎప్పుడ్రా?” ప్రల్నించాడు కామేశం. 
“నిన్నగాక మొన్నే... పిన్ని బాబాయిలను 

తీసికెళ్ళి చూపించా” అన్నాడు వెంకట్రావు. 

“ఒహో! వాళ్ళకు చూపించినవి మాకు 
చూపించగూడదా! ట్కెట్లు కొని వెళ్ళేవి వాళ్ళకు, 
కాణీ ఖర్చులేకుండా జులాయిలంతా తిరిగేవి 
మాకా! అంతేలేరా... ఎంతైనా ఆలి తరపు 
బంధువులు ఆత్మబంధువులు"” నిష్టూరంగా 

అన్నాడు కామేశం. 

“అబ్బెబ్బె.... నా ఉద్దేశ్యం అది కాదురా...” 

ర్లిచెప్పబోయాడు వెంకట్రావు. 
“సరే పోనీయండి. ఇంత చిన్న విషయానికి 

తమ్ముడితో మాట తూలడం దేనికి? మన పిల్లలు 
ఒర్జి దరిద్రులు. కోరుకున్నవి చూసే గీత 
వాళ్ళముఖాన లేదు” అన్నది సుజాత, 

“భలేదానివి వదినా... అంతంత మాట 
లెందుకు? అలాగే గినవే చూద్దాం.” వదిన 
కోపాన్ని చూసి నవ్వుతూ అన్నాడు వెంకట్రావు. 

వెంకట్రావుకు నాలుగైదు సంవత్సరాల 

వయసు నుంచీ, తల్లి ఉన్నా, అన్నం పెట్టడం, 
బట్టలు తొడగడం, స్కూలుకు పంపడం అన్నీ 
సుజాతే చేసేది. తల్లిదండ్రులకన్నా వదినె దగ్గరే 
చనువైక్కువ వెంకట్రావుకు, 

'సుందూ.... రేపు మనం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ, 
ఎల్టుండి ఓషన్ పార్కు చూడబోతున్నాం” అని 
డిక్లేర్ చేశాడు. 

కామేశం, సుజాతల ముఖాలు, ప్రసన్న 

“అయ్యో... రేపు బాసర వెళ్చామనుకున్నామే...” 
బాధగా మూలిగాడు సుగుణాకరం. 

సుందరికి కూడా మళ్ళీ అవే చూడటం ఇష్టం 

లేదు. ఇంతకు ముందైన ఖర్చుతోనే దిమ్మ 
తిరిగింది ఆమెకు. 

“పోనీ ఒక వని చేద్దామండీ... రేవు 
మనమందరం బాసర వెళ్టాం.... అక్కయ్యగారు 

కూడా చూడలేదు కదా... ఎల్టుండి మామయ్యను 
అత్తయ్యను రైలెక్కించి అందరం ఫిల్ముసిటీకి 
వెళ్తాం. ఏమంటారు?” అన్నది. 

“చూశావటయ్యా మరిదీ, తోటికోడలి వాక్సా 
తుర్యం! మేనమామ కోరిక ముందుగా తీర్చాలని 
ఎంత తాపత్రయంగా ఉందో!” వ్యంగ్యంగా 
అన్నది సుజాత. /] 

“అంతేలేవే. మన బంగారం మంచిదైతే 
కంసాలిని అనుకోవడం దేనికి? ఎంతైనా అలి 
తరపు బంధువులు ఆత్మబంధువులు” నసిగాడు 

కామేశం. 

“అబ్బే... అదికాదురా....” చెప్పబోయాడు 
వెంకట్రావు. 

సరత ల 

ఆ రాత్రి పడకగదిలో... 
“వీరు మా వాళ్ళను ఇంత 

అవమానిస్తారనుకోలేదు. వెళ్ళిపోతున్న వారిని 
ఉండమన్నారు. తీరా మీ మాట మీద గౌరవంతో 
ఉండి పోతే ఇలా చేశారు.” కోపంగా అన్నది 

సుందరి. 

“ఇందులో అవమానం ఏముంది? పిల్లలు 
ముచ్చట పడ్డారు కదాని...” 

“వృద్దులు కూడా పిల్లల్లాంటి వారని మీకు 

తెలీదూ?” 
“పిల్లలనైతే నాలుగుతన్ని సరి చెప్పవచ్చు. 

వృద్దులను అలా తన్నలేం గదా,” 

“అంటే... మా వాళ్ళను అలా తన్ని 

తగలెయ్యాలనుందన్నమాట! అంతేలెండి... 
ఎంతైనా మీరు మీరు ఒకటి... మేమేగా పరాయి 
వాళ్ళం” కళ్ళకుండలకు చిల్లులు పెట్టింది సుందరి. 

“అబ్బబ్బ... గోరంతలు కొండంతలు 

చెయ్యమాకు. ఆలి తరపు వారు ఆత్మబంధువు 

లని వాళ్ళు, మేమే పరాయివాళ్ళమని నువ్వు 

కల్వంలో తాంబూలాన్ని దంచినట్టు 
దంచుతున్నారు” 

“అయితే మనం రేపు బాసర వెళ్తున్నాం”. 

"మూ అన్నయ్య బాధ పడతాడు.” 

“వెళ్ళకపోతే మా మామయ్య బాధపడతాడు. 
వయసులో పెద్దవాడు.” 

ఇద్దరూ బాధపడటంతోనే రాత్రంతా 
గడిచింది. 

శరం ల 

“ఒక పనిచేద్దాం సుందూ... మీ మామ 
య్యను, అత్తయ్యను తీసుకుని బాసర వెళ్ళు. 
నేను అన్నయ్య వదినె పిల్లలను తీసుకెళ్ళి సిటీ 

చూపిస్తాను.” అన్నాడు వెంకట్రావు పరిష్కారంగా. 

సుగుణాకరం గొంతులో పచ్చి వెలక్కాయ 
పడింది. సుందరితో వెళ్తే ఖర్చంతా తామే 
భరించాలి. ఆడపిల్ల చేత ఖర్చు పెట్టించడం 

బాగుండదు. ఈ నాలుగురోజుల నుంచి నయా 

పైసా బయటకు తియ్యకుండా అన్నీ తిరిగారు. 
“వద్దులే ల. నాకు నువ్యాహటి మీ 



అన్నయ్యొహటికాదు. ఇద్దరూ నా కొడుకుల్దాంటి 
వాళ్ళే. ఈ రోజుకు మేము విశ్రాంతి తీసుకుంటాం. 
నువ్వు అన్నయ్య వదినె పిల్లలను తీసుకుని 
వెళ్ళిరా... ఎంతైనా వాళ్ళు మాకంటే నీకు బాగా 
కావల్సిన వాళ్ళు కదా” చివరి వాక్యాన్ని నొక్కి 
పలికాడు సుగుణాకరం. 

“ఆహా... ఏం చెప్పారు మామయ్యగారూ... 
మీరు మాత్రం దంపతులిద్దరినీ తీసుకుని 
తిరగాలి. 

వేము మా(త్రం మరిది నొక్కడినే 
తీసుకెళ్ళాలి” వెటకారంగా అన్నది సుజాత. 

“అబ్బే... అదికాదు వదినా.... వేము 
ఊరంతా చాలాసార్జు తిరిగాం. వాళ్ళకు ఇంట్లో 
తోడుగా ఉంటుందిలే” అన్నాడు వెంకట్రావు. 

“అంటే... తన బంధువుల ముచ్చట 
తీర్చలేదని నీ భార్య మాతో రాదన్నమాట.” 
కోపంగా అన్నది సుజాత. 

“అంతేలేవే... ఎంతైనా అలి తరఫు 
బంధువులు ఆత్మబంధువులు.” గొణిగాడు 
కామేశం. 

సుగుణాకరానికి కోపం వచ్చింది. 
“ఏంటయ్యా చీటికి మాటికి అలి తరపు 

బంధువులు ఆత శ్రబంధువులు అని దెప్పుతావు. 

మీ తమ్ముడు మాకేదో సన్మానాలు చేసి శాలువాలు 
కప్పినట్టు!” అన్నాడు. 

“ఆ.... ఆం... ఎంతకావరం! మేనకోడలి 
సొంతబావగారితో ఇలాగేనా మాట్లాడేది! నీ 
పెళ్ళాం తరపు వాళ్ళు నీ అన్నయ్యను అంతలేసి 
మాటలంటుంటే చూస్తు ఊర్కుంటావేమయ్యా 
వెంకయ్యా. ఈ చేతుల్లో నీకు ఉగ్గుపాలు 
పట్టాను. ఈ చేతుల్లో నీ బట్టలుతికాను. ఈ 
చేతుల్లో నీ నోట్లో అన్నం కుక్కాను. ఈ 
చేతుల్లో... ఈ చేతుల్లో .....” అంది సుజాత. 

“ఏవమ్మోవ్! ఈ చేతుల్లో ఈ చేతుల్లో అని 
అష్టవంకర్ణు తిప్పుతున్నావు. మీ అమ్మ కూడా ఆ 
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చేతుల్లోనే నీకవన్నీ చేసింది. చేతుల్లో కాక కాళ్ళతో 
ఎవరూ ఆ పని చెయ్యరు. ఎంతైనా పల్లెటూరి 

మనుషులు... పల్లెటూరి భాష!” ముఖాన్ని 

అసహ్యంగా పెట్టి అన్నది రాధమ గై 

సుందరి, వెంకట్రావులకు వణుకుతో 
వళ్ళంతా చెమటలు పట్టాయి. 

అరగంటసేపు వాగ్యుద్దం నడిచింది. 
“ఇంత జరిగాక ఇక ఒప్పుకునే పనేలేదు. మనం 

ఊళ్ళోనే తిరగాలి” స్థిరంగా అన్నది సుజాత. 
“మేమేం అంత పనికి మాలిన వాళ్ళం కాదు. 

ఈ రోజు బాసర వెళ్ళాల్సిందే” అన్నది రాధమ్మ. 
“వదినా... నా మాట విను.” 

“ఏందయ్యా... నీ మాట వినేది... పెళ్ళాం 
మాట జవదాటలేని వాడివి.” 

“అత్తయ్యా నా మాట విను. ఎక్కడికి వెళ్తే ఏం 
బోయింది? బాసర రేపు చూద్దాం.” 

“అంతేలేమ్మా... మీ ఆయనకు వాళ్ళను 
ఊళ్ళోనే తిప్పాలని ఉన్నట్టుంది. ఎంతైనా మేమేగా 
పరాయివాళ్ళం.” 

“అన్నయ్యా... బాసర మీరు కూడా చూళ్ళేదు 
కదా. పోనీ బాసర వెళ్ళి...” 

“చాల్లేరా చెప్పాచ్చాన్.... పెళ్ళాం తరపు వాళ్ళ 
ముందు మమ్మల్ని అవమానించావు. వాళ్ళ 
మైకంలో పడి రక్త సంబంధాన్ని తృణీకరించావు. 
ఎంతైనా ఆలి తరము బందువులు 

ఆత్మబంధువులని నిరూపించావు.” 

“ఎందుకొచ్చిన గోలలెండి. ఇంత చిన్న 
విషయానికి తమ్ముడితో తగాదా ఎందుకులెండి. 
ఎంతైనా అనుబంధాలు శాశ్వతాలు. మా 
తమ్ముడింటికి వెళ్దాం పదండి. వాడైతే నెత్తిన 
పెట్టుకుని మరీ అన్నీ చూపిస్తాడు.” అన్నది 
సుజాత. 

“అంతేలేవే... ఎంతైనా ఆలి తరవు 
బంధువులు ఆత్మబంధువులు.. పద.” లేచాడు 
కామేశం. 

పిల్లలను తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. 
వెంకట్రావు, సుందరి చాలా బాధపడ్డారు. _ 

“బాబాయ్గారూ.... చూశారుగా మా వాళ్ళ 
వరస. మీరు వెంటనే టాక్సీస్టాండుకు వెళ్ళి డబ్బు 
కట్టేసి టాక్సీ మాట్లాడుకుని రండి. మనం బాసర 
వెళ్ళొద్దాం” అన్నాడు వెంకట్రావు. 

డబ్బు మాటెత్తగానే గుండెలు జారిపోయాయి 
సుగుణాకరానికి. 

ను. పం అపాం సం 
వద్దులేవోయ్.... మాకోసం ఎందుకు మీకు శ్రమ... 
మరోసారి చూద్దాంలే... మనసు బాగా లేదు. 
మేంకూడా వెళ్ళొస్తాం. ఊరిమీద గాలి మళ్ళింది.” 
భార్యకు సైగ చేశాడు. ( 

పది నిముషాల్లో ఇద్దరూ వెళ్ళిపోయూరు. 
కాసేపు తలపట్టుకున్నారు భార్యాభర్తలిద్దరూ. 

“పోతే పోనీ... ఇటువంటి బంధువులను చూస్తే 
భయం వేస్తోంది. సిటీల్లో పొద్దస్తమానం రెక్కలు 
ముక్కలు చేనుకుని చాలీ చాలకుండా 
బతుకుతుంటారు మధ్యతరగతి జీవులు. 
అటువంటివారికి సాయం చేయకపోతే మానె ఇలా 
ఇళ్ళమీద పడి అవి చూపించు ఇవి చూపించు. 
ఆఫీసుకు సెలవులు పెట్టు అని పీడిస్తే ఎలా? తమ 
కోరికలు తీరిస్తే మంచి వాళ్ళు లేకపోతే 
అని ముద్రలు వేసే బంధు జనానికి నమస్కారం 
పెడదాం. . 

ఎవరూ ఎవరికి సాయం చెయ్యరు. ఇటువంటి 
వారిని మనం లక్ష్యపెట్టద్దు. వారి గురించి 
మర్చిపో.” చెప్పాడు వెంకట్రావు. 

“ఏదో నాలుగు మాటలు అన్నం 
పెట్టగలమేమో కానీ ఇలా గొరిగించే కార్యక్రమాలు 
పెడితే ఎలా భరించగలం? మొహమాటానికి పోతే 
అదేదో అయిందని... మా వాళ్ళేమైనా బాధ 
కలిగిస్తే క్షమించండి” వెంకట్రావును హత్తుకుం 
సుందరి. గే 

ఈం భస్య. సంగేర తత్త 



వీణని నిలిబెటీ - వర్మాన్ని నిలేసిన 

ఏడు తరాల నుంచీ వాళ్ళది సంగీత కుటుంబం! 
వాళ్ళింట్లో నంగీత _నరన్వతి బానింవీట 

వేసుక్కూర్డుంది!! 
అంచేతే ఆ యింట్లో అడుగుపెడ్తే చాలు తంబురనాదం 

వినిపిస్తుంది! 
ఆ పెరట్లో బట్టలారేసుకునే దండాలు కూడా గాలి 

వీచినప్పడల్లా ఊగుతూ నాదం పుట్టిస్తాయి!! 
వాళ్ల వేళ్ళు వీణమీటదానికే మొలిచినట్లుంటాయ్! 

తెల్లారగట్ట... ముత్తాతగారు వీణమీద భూపాలం 

వాయిస్తుండగా అంతాలేస్తారు.... మళ్ళీ రాత్రి మునిమనవడు 

శ్రీరాగం వాయించాకే నిద్దర్లు.... 

అన్నప్రాశనప్పుడు... ఆ ఇంట్లో పుట్టిన ఏ పిల్లాడయినా 

పాకుతూ వెళ్ళి వీణముట్టుకోవాల్సిందే!.... 

వీణాపాణి... వాళ్ళతల్లి.... చెల్లి..... వాళ్ళ 

_ అంచేత... ఆయింటి పేరు ఎప్పడో కరిగిపోయింది! 
వీణ... ఊపిరైపోయింది!! 
వీణ.... బతుకైపోయింది!! 
వీణ.... ఇంటిపేరైపోయింది!! 
వీణ పెదగురువాచార్యుల వారు విజయనగరం ఆస్ట్రాన విద్వాంసులు 

రాజావారిచేత ఎన్నో సన్మానాలు అవీ పొందినవారు... అన్నింటికన్నా 

అద్భతమైన విషయమేమిటంటే... ఆయన శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి వారి 
సమకాలీకులు.... 

అప్పటి వరకు విజయనగరం (ప్రాంతంలో వాసా సాంబయ్యగారి 
రచనలో శిష్టా సర్వశాస్త్రిగారి రచనలే ప్రచారంలో ఉండేవి. అలాంటిది 
త్యాగరాజస్వామి వారి కీర్తనలని ఆ ప్రాంతాలకి తెలియజేసిన ఘనత 

పెదగురురావాచార్యుల వారిదే!... 
ఆ కాలంలో ఈయన విద్వత్తుకి... విజయనగరం మహారాజా శ్రీ 

నారాయణ గజపతులు వారు విరికి ఛత్ర చామరాలిచ్చి గౌరవించారు! 
, పెదగురువాచార్యుల దత్తపుత్రుడు సీతారామప్పగారి కుమార్దులు 

చినగురువాచార్యులైతే... ఆయన కొడుకు మన కథా నాయకుడు వీణ 
వెంకట రమణదాసు!! 
1 1864 మాఘ బహుళ అష్టమి నాడు విజయనగరంలో పుట్టాడు! 
* సరే ఉగ్గుతో వీణ 
.. పాలతో వీణ.... పాడేప్పుడు వీణ తప్పటడుగులప్పుడు వీణ... 

తొలి పలుకు వీణ.... తొలి పాట వీణ... తాలిమీటు వీణ 
+ తన శరీరం వీణ... 

నరాలు తీగలు... 
అయితే అత్యంత విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే ఈయనకి వీణ 

నేర్పిన గురువుగారు సాక్షాత్తు విజయనగరాధీశుడు ఆనందగజపతి 
మహారాజు! 

జ 

౧ వెంర్ట రసుణదాసు!! 
( 

ఇప్పుడు ... వారు వీరికి గురువులు. 

బండ్డు - ఓడలు... ఓడలు... వీణలు... 

రాజావారు ... దాసుగారు సమవయస్కులు... 

ఇద్దరూ అన్నదమ్ముల్లా ఉండేవారు... 

ఆయన మహరాజు 

ఈయన సంగీత చక్రవర్తి. 
ఆయనది కరవాలం! 

ఈయనది స్వరసంచారం 

ఆయనది ధనుష్టంకారం... 

ఈయనది వీణా రుంకారం.... 

ఆయన రాజచంద్రుడు ... ఈయన సంగీత 
మార్తాండుడు! 

ఆయన గజపతి - ఈయన సంగీత జగపతి! 

ఇద్దరిదీ ఎంత స్నేహం అంటే 

ఆయన గజపతి - ఈయన సంగీత జగపతి! 

రాజావారి సింహాసనం ప్రక్కనే స్థానం కల్పించీ 
-, దాసుగారికీ ఆసనం వేయించిన రసజ్ఞుడు. 

అలాగే... తనతోబాటు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు 
తనేరకం దుస్తులు ధరించేవారో అవే ఆయనచేత 

కూడా తొడిగించి... 

రెండు గుర్రాలు పూన్చిన గుర్ర బ్బగ్గీలు... వెనకాల వీణల్ని... పక్కనే 

దాసుగార్నీ వెంట తీసుకెళ్ళే వారు... 

దాసుగారితో ఉన్నంత సేపూ రాచవ్యవహారాలు మానేసి సంగీత చర్చే! 

దాసుగారు వీణవాయిస్తుంటే... 
రాజా వారు ఆనందంగా తాళం వేస్తూ ఉండేవారు! 
వీణ వెంకట రమణ దాసుగారు కూడా... రాజాగారిచ్చిన చనువుని 

సద్వినియోగపర్చుకునీ... నిరంతరం సాధన చేసేవారు... 
ప్రతిరోజు పదిగంటలు పాటు త్రిస్టానాలలో - నాలుగు కాలాల్లో సాధన 

చేసేవారు! 
1. అతి - అతి చౌకకాలం 

2. అతి చౌకకాలం 

3, చౌకం 

త్తే మధ్యమకాలం 

5. ధృతకాలం 

6, అతిధృత కాలర్మి, 

వీటినే షట్కాలంటారు... ప్రసిద్ద వైణికురాలు వీణ ధనమ్మాళ్ ఈయన 
సాధన చూసి 'రాక్షస సాధకుడు' అని పిల్చేదట.... ఆకాలంలో అతి వేగంగా 
తానం వాయించేవారు మరిలేరు!! 

వీణని నిలబెట్టి వాయించడం ఈయన ప్రత్యేకత! 
(అనలు ఆరంభంలో విద్వాంనులంతా వీణని నిలబెట్టో 

వాయించేవారనీ సుకుమారులైన స్త్రీలు వీశావాదన మొదలెట్టాక - వీణని 
ఒకప్పుడు... వీళ్ళ తాతగారు వాళ్ళ తాతగారికి గురుతుల్యులు 

"లా లాకుతలతానాలకనులలాలాతనకులకానతుతానాతాాలల లతా చానా రత 

(14) టం తస్య సంటీస్ రత్త 



పడుకోబెట్టి వాయించడం మొదలైందనీ ఎక్కడో చదివా - ఈ సంగతి 
పండితులు తేల్చాలి!) 

ఆం(ధ్రదేశమంతా వెంకటరమణగారి వీణ మారు (మైోగిపోయింది!! 
ఇక ఆ తంత్రీ స్వనాలు... చెన్నపట్టణం గూడా వ్యాపించాయ్!! 
మద్రాసులో... వీణాగానసభ!! 
విద్వాంసులు... రసజ్ఞులు... అభిమానులు... ఓ... కిటకిటలాడిపోతోంది 

హాలు....! గ 
వేదికమీద సంగీత సరస్వతి మల్లే వీణ వెంకటరమణదాసు. 
అన్నట్టు పక్కవాయిద్యాలు కూడాలేవు...! 

సరిగ్గా... దొసుగారు.... వీణమీటారో లేదో 
బైట. ఉరుములు... మెరుపులు... 

కుంభవృష్టి మొదలైంది! 
ఆ హోరు ముందు... వీణేం వినిపిస్తుంది!? 
నిరుత్సాహపడ్డారు నిర్యాహకులు... 

నీరుకారిపోయారు... శ్రోతలు... 
'తలుములు వేనీ కార్యక్రమం జరివించేద్దాం...' అన్న 

నిర్ణయానికొచ్చారంతా. తలుపులు వేసేస్తున్నారు. 
రమణదాసు గారు... “మరేం ఫర్వాలేదు... తలుపులు బార్గా తెరవండి” 

క _ భిక్షమెత్తి బతికి అక్షరభిక్ష పెట్టిన 'సారంగపాణి' అన్న మీ రచనే 
కీ 'హాసం' 1-15 మార్చి సంచికలో విశేషంగా ఆకట్టుకొంది. మహానుభావుల క్ష 
గురించి తెలుసుకోవడంలో మీకు ఇబ్బంది లేకపోవచ్చు. కాని అలాక్టి 

తెలిసిన వారి విశేషాలను ఏమీ తెలియని సాధారణులకు మీదే అనిపించే క 
| 3లో వివరించడంలోనే మీ నేర్పు వున్నది. ఈ పక్షపు అతిథి సారంగపాణి క్ర 
శి గురించి మీరు వివరించిన రెండు సన్నివేశాలు (రాజు గారుకి 
కి పలిపించినప్పుడు రామని చెప్పి రాణిగారు పిలిపించినప్పుడు గుండెకు క 
| పట్టేట్టు వేరెవరు చెప్పలేరు. (పొగడ్తకాదు) కలికాలంలో కళాకారుడు 
| మరోసారి దరిద్రుడయ్యాడు అన్నవి అండర్లైన్ చేసుకోదగ్గవి. మరోసారి 
అనడంలోనే కళాకారుడు అనే వాడు అసలు మొదలే దరిద్రుడు అనే 
అంతర్భావన చెప్పకనే చెపుతుంది. ఇక ఆయన పదాలకు పోలికగా 
మీరు వివరించిన శృంగార, సామాజిక స్పృహ, వైరాగ్యం రెఫరెన్స్ దేనికవే 

| అన్నట్టున్నాయి. పోతే సారంగపాణి గారి పదాలు (బొబ్బిలి (ప్రాంతంలో 
బహుళ (ప్రచారమంటున్నారు కాబట్టి) రుచి చూపిస్తే బాగుండేది. 
సట అసలు 'సారంగ" అన్న నామంలోనే దోషమున్నదేమో! | 
| ఇక ముందు కూడా ఇలాగే దేశం మరిచిపోయిన, పోతున్న జాతిరత్నాలను 

వెలికితీసి పరిచయం చేసే మీ రచనలను కొనసాగించాలని ఆశిస్తూ | 
| విన్నవిస్తూ, | 

-జి.ప్రభాకర్రావు, 

ం మసాబ్టాంక్, హైదరాబాద్! 
. భిక్షమెత్తినా, తెలుగుజాతికి అక్షరభిక్ష పెట్టి సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం క 

| చేసిన సారంగపాణిగారు గొప్ప కళాకారుడు, మహానుభావుడు. మీరు | 

చదివి స్పందించిన అనేక విషయాలను 'హాసం'వంటి ఓ మంచి పత్రిక 
ద్వారా మమ్మల్ని చదివింపజేస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు. సారంగపాణి 
వంటి కళాకారుడు గురించి తెలియబేసినందుకు శతకోటి 

| నమస్కారాలు. ఇంకా మీరెన్నో విషయాలను, కళాకారులను గురించి 
'హాసం' పత్రికలో మీ అభిమాన పాఠకులకు అందిస్తారని ఆళిస్తూ..... 

-ఎం.మాల్యాద్రి 

| కావలి, నెల్లూరు జిల్లా, 
సస మము పనపంమం  ాి ళో 

ననన 

గపం తస్య ఫంగస్ తీత 
సత నానన ప 

అన్నారు. 

నిర్భాహకులు ఆశ్చర్యపోయారు! 
ప్రేక్షకులు అయోమయంలో 

పడ్డారు... 

వీణ వెంటకరమణదాసుగారు.... 
ఒక్కసారి 'వరవీణా మృదుపాణికి' 

మనస్సులోనే పాదాభివందనం 
చేసీ | 

వీణ మీటడం ప్రారంభించారు! 
అటు హోరు! 
ఇటు జోరు! 
అటు వర్షం! 

ఇటు హర్షం...! 

అటు ఉరుములు 

మెరుపులు... ఇటు వీణా నిక్సణాలు 
అటు వాన... 

ఇటు వీణ... 

అటు వడగళ్ళు... ఇటు చప్పట్టు.... 

వాన అలిసిపోయి వెలిసి పోయింది!! 

వీణ మెరిసిపోయి మురిసిపోయింది. మూర్చనలు పోయింది! 
వీణానాదం ముందు వాన శబ్దం వినపళ్ళేదు!! 
ఇదెలా సాధ్యం! వర్షఘోషను అధిగమించే ధ్వని వీణలోంచి ఎలా 

(ఆ్రహెల్చభర్యు. 

వచ్చింది!? 

బ్రహ్మ రహన్యం ఏమిటంటే... వీణతుంబల్లో గడియారం 
'స్ప్రింగుల్లాంటి (స్ప్రింగులు బిగించేవారట దాసుగారు... ఆ తుంబను 
ఒక్కసారి కొట్టీ వణకు (శ్రుతిపేట్టేవారట.... ఈ సంగతిని ప్రొఫెసర్ 
సాంబమూర్తిగారు ఓ వ్యాసంలో రాశారు! 

వీణతుంబల్లో ఆ స్రింగులుండడం వల్లే సముద్ర గంభీర ధ్వనిలాగ 
ఇతర శబ్దాలకు అవకాశం ఇవ్వకుండా వీణే వినిపించేది. 

ఈ నేర్పును చూసి... మైసూరు మహరాజా ఆస్టాన పండితుడైన 
“అబ్రహాం పండితారో అనే ఆయన - దాసుగారి వీణ మీద వెండి సరస్వతీ 
దేవి పతకాన్ని తాపడం చేయించి గౌరవించారు. 

దాసుగారు - వీణా రహస్య ప్రకాశిక అనే వీణ సంబంధమైన (గ్రంథ 
మొకటి రాశారు. కానీ ప్రస్తుతం అది అలభ్యం. ఆయన వాయించిన 
వీణలని చూడాలనుకుంటే రెండు వీణలు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక 
అకాడమీలో ఉన్నాయ్! చూసి... మనసారా నమస్కారం చేసుకోవచ్చు! 

(డాక్టర్ సి.విజయలక్ష్మిగారు రచించిన 'ఆంధ్రప్రదేశ్ 

సంస్థానాలు - సంగీత వాజ్ష్మయం' చదివి, స్పందించి) 

-భరణి 

ఈ వ్యాసంపై అభిప్రాయాన్ని శ్రీ తనికెళ్ళ భరణికి తెలియజేయ 
దలచుకునే వారు 

తనికెళ్ళ భరణి, 

కేరాఫ్: “హాసం”, 502, శ్రీబాలాజీ నిలయం, 13-1-212, 
మోతీనగర్, హైదరాబాదు - 500 018 
అడ్రసుకు ఉత్తరాలు పంపాలి. 



న ప ఆ! 

న ర... 

జర్నలిస్టు, నటుడు 

కవ కి గా కె. 
రాసిన వ్యాసమిది 

“అంబిగాడు"”గా పేరుబడ్డాడు. 

కమేడియన్లు ఇద్దరు. ఈ బాలకృష్ణ 

పద్మనాభం. “కొత్తవాళ్ళయినా పాత 

వాళ్ళకంటె గొప్పగా చేసి నవ్వించా ఫి 

; అన్న పేరు తెచ్చుకున్నారు. “అంజి 

- బాలకృష్ణ ధరించిన పాత్రపేరు. ఇతగాడు హీరోకి జతగాడు. 

“'పాతాళబ్లారవి'లో పారోతోపాటు 
ఇతగాడుకూడా కథ నడిపించాడు. 

:__ ఐతే, బాలకృష్ణ జనానికి కొత్తగా 

' కనిపించినా సినిమాలకి మాత్రం అతను 

కొత్తకాడు. ఎప్పుడో 1937లోనే - వేషం 

' వేసేశాడు. విజయదశమి” అని ఒక సినిమా. 

అప్పట్లో కొన్ని సినిమాలకి రెండు, మూడు 

పేర్చున్నట్టుగానే ఈ సినిమాకీ రెండు పేర్టు, 
“'విజయదశమి' లేక “కీచక వధ'. మాధవపెద్ది 

వెంకట్రామయ్య, స్థానం నరసింహారావు టీ 
వంటి రంగస్థల నటులు ఈ చిత్రంలో 

గ్ర 

'పాతాళభైరవి' సినిమాలో కొత్త 

[నతన నాలనానకన్థ్య 

[సం రోస్త్య.పంసీతీ రీత్రో 
పత నటనా 

నటించారు. (ద్రౌపది వేషం సురభికమలాబాయి. 

“ఇవి నాకు గుర్తున్నాయి గాని, నేను వేసిన వేషానికి పేరేమిటో గుర్తులేదు, 
ఏదో వేషం వెయ్యమన్నారు - వేశాను” అని చెప్పిన బాలకృష్ణ, చదువు 

సంధ్యలకి గుడ్బై కొట్టి నాటకాలకి గుడ్మార్నింగ్ కొట్టి, ఓ ఫైన్ మార్నింగ్ 
కలకత్తా పారిపోయాడు. ఎవరెవర్నోపట్టుకొని, అక్కడా అక్కడా వేషాలు 

వేశాడు. “ఒకటి, రెండు హిందీ సినిమాల్లో కూడా వేసేశాను - ఆ దెబ్బతో” 

అని చెప్పేవాడు అతను. పనిలో పని - హిందీ మాట్లాడ్డం, బెంగాలి అర్ధం 
చేసుకోవడం వచ్చేశాయిట! 

బాలకృష్ణ దగ్గర ఇంకో ప్రతిభ వుండేది. 

గే ఆ పరభాషల మాట ఎలా వున్నా, ఆంధధ్రాలోని 
జిల్లాల భాషలన్నీ ఆయా యాసల్లో స్పష్టంగా 

|| మాట్లాడేవాడు. ఏ ప్రాంతపు భాష యాసా 
. మాట్లాడినా ఆ ప్రాంతపు మనిషే అనిపించే 

వాడు. అందులో గట్టివాడు. ఒట్టి 

(ప్రాంతీయంగా మాట్టాడ్డవే కాదు - 
మాండలికాలతో సహా మాట్టాడేవాడు. “ఎలా 

వచ్చాయి!?” అని అడిగితే - నేను 

నాటకాలాడుతూ వూళ్ళన్నీ తిరిగాను. 

తెలంగాణా, నెల్లూరు, ఉభయ గోదావరి, 

16 - 31 మార్చి 2002 



శ్రీకాకుళం జిల్లాలన్నీ తిరిగిన. వాణ్ణి గనక, ఊళ్ళో దిగగానే, అక్కడి 
వాడిలాగానే మాట్టాడేవాణ్ణి. ఓసారి శ్రీకాకుళంలోని చిన్న హోటల్లో 
భోంచేస్తున్నాను. “బాబూ! అయితే తమరిది ఈ (ప్రాంతమేనేటి?” అని 
అడిగాడు హోటలు పెద్ద. “మరేటనుకున్నావు?” అన్నాను. “యా వూరు?” 

అన్నాడు అతను. ఏ ఊరు పేరు చెప్పాలి? నాకు తెలీదే. “మీదేవూరు?” 
అని అడిగాను. “దూసి దగ్గర బెలమాం'” అన్నాడు. వెంటనే 

నేను “అదేవూరే నాదీనూ” అన్నాను ఠపీమని. 
రం ఆక ర్నిం చోంము 

విజయవాడ నెల'జీతాలమీద “మావూరా - ఎక్కడ?” అని అతను ఇంకో ప. బుకునముు 
ప్రశ్నవేసేనరికి, ఇంక నా పప్పు ల్ని న్నప్పుడు, 
ఉడత శన బాలకృన్నకీ అవకాళం వచ్చింది. 
ఫేలాలిచ నం. 'పాతాళభైరవి'లో ముఖ్యపాత్ర లభించింది - 

ల ॥€ క కళ్ $9 బయటపడ్డాను”. అని ఇలాంటి 'అంజిగాడు" అలా వెలిశాడు. “ఇది రాణీ గారి తమ్ములుంగారికి... 
సేటుతుకేర. అని గలగలగలమని నవ్విన నవ్వు 'తారాశశాంకం'లో అతను నవ్విన నవ్వే! 

“రెడ్డిగారు 'ఆ నవ్వు పెట్టు' అన్నారు. ఎక్కడెక్కడ అలానవ్వాలో చెప్పారు. 
మాకు రోజూ డైలాగ్ రిహార్సలుండేది. డైలాగులు, మూవ్మెంట్స్ అన్నీ మిమి(క్రీతో, కవేడియన్ 

ట్ర ష్ట్ష చేయించేవారు. అలా చెయ్యబట్టే నేను 'అంజిగాడు'గా అందరికీ జ్ఞాపకం 
అయ్యాడు బాలకృష్ణ రివటలాంటి ఖు. ? న 

మనిషి. శరీరాన్ని అష్ట వంకర్లూ | య్య నా ్  రం క 
తిప్పుతూ నటించేవాడు. కలకత్తాలో కం ౦దు వువుకా పించాడు. 'పాతాళభైరవి' తర్వాత, 

వున్నప్పుడు సరైన వేషాలు వచ్చే 

నూచనలు కనిపించక, | 

నాటకాలబాట పట్టాడు - హాస్య “లో 

పాత్రలు ధరిస్తూ. 'తారాశశాంకం” 

(వవ్వుల నూరిబాబుగారి 

సమితి)లో లంబు, జంబూల్లో | ఆ 
ఒకడు. ఓ పిచ్చినవ్వు నవ్వుతూ - కా, 
ఆ పాత్ర నటించేవాడు. ఆ 

నాటకాన్ని కెవి, రెడ్డిగారు చూశారు. 

ఆ నవ్వూ, ఆ నటన ఆయన్ని 

బయటకూడా వేషాలు వెయ్యమన్నారు విజయవారు. సినిమాలమీద 

లక్ష్మణ కుమారుడు (రేలంగి) తన మందిరంలో జైన ల్. మ! స్ట పుచ్చుకున్నారు. ఈ తాన శర్మ, తందాన 

నిలువుటడ్డంలో తన ముఖారవిందాన్ని తడ క ను. శాస్తి మనముందు పనికిరారు. నా ముఖస్తుతి 
చూసుకుని మురిసిపోతూ కర్షాభరణాలను స. సరా. వినండి, 
సరిచేసుకుంటూ, కూనిరాగంలో సంగీతాలాపన (| ట్ గటా అటు ఇద్దరు ఇటు ఇద్దరు 
చేస్తూ, కళ్లు తిప్పి ఈలవేసి “సారథీ” అని తన న 4 పై య! అభిమన్యుని బాబాయిలు 

అనుచరుణ్ణి (బాలకృష్ణ) పిలిచాడు. నాకై. . అటు కూడిన, ఇటు కూడిన 
లక్ష్మణకుమారుడి వెర్రి వెంగళప్పాయి టం ం నలుగురంటేనలుగురే...! 

తనం తెలిసినవాళ్ళు గనక, జంట పండితులు అ యా. మరి తమకో...!? 
శాస్త్రి (వంగర) శర్మ (అల్గ్దురామలింగయ్య) 5. క అవు నూటికి ఒక్కడె తక్కువ 

వీలున్నప్పుడల్లా ప్రశంసిస్తూ అతన్ని కీర్తిస్తూ | - ఆ | - వేటి వేటి బాబాయిలు 
మంచినో,మామూలునో సంపాయించు కుంటూ - కము... బాబో! ఏమని చెప్పుదు 
ఉంటారు. వారి పొగడ్తలకు ఆనంద సాగరంలో ఈదులాడుతూ బాబాయిల సేన తమది బ్రహ్మాండముగా...” 
ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న లక్ష్మణకుమారుణ్ణి చూసి అతని అనుచరుడైన అని పద్యకవిత్వం చదివినట్టు చదివాడు - సారథి. “లెస్సాతి లెస్సగా 

సారథి (బాలకృష్ణు ఇలా అంటాడు. బలికితివిరా సారథీ” అని అభినందించాడు లక్ష్మణకుమారుడు. 

“హ్హీ రాజన్! తానా. అంటే, తందానా అని వీరు బహుమానాలు 

[తతత క 

(ఈం తస్య సంస త్తో (17 
తనువున జ + 

సి 



సినిమాలొచ్చాయి అతనికి. 

ఓ ఇల్లు కట్టించుకున్నాడు. విఠలాచార్య, భావనారాయణ గారి 

సినిమాల్లో బాలకృష్ణ తప్పని సరి. డైలాగ్స్టైమింగు, ఎక్స్(ప్రెషనూ 
బాగా కలవాడు. 

అతనికి పద్యాలు చదవడం, 

పాటలు పాడడం వచ్చు. “సినిమాల్లో 

మా(త్రం నాచేత పాడించలేదు. 
పాడతానని నేను అడగలేదు. అడిగినా 

'నోర్ముయ్యి, వేషం సరిగ్గా చెయ్యిచాలు” 

అంటారేమో నని భయం”అని చెప్పేవాడు. 

అతనికి ఏడుగురు ఆడవిల్లలు! - చెప్పుకునేవాడు. 

“బాల-కృష్ణని కదా, 'బాల'నాగమ్మ వంశం మాది. ఈ అలాగే నోరువివృకుండా, 
ఏడుగురికీ ఎలా పెళ్ళిళ్లు చెయ్యాలో ఏమిటో” అని దిగులు పడేవాడు. 'మిస్సమ్మలో వేసిన వేషం గురించీ 

క చెప్పేవాడు. 

'నర్తనళాల'లో 

వేనినవ్చుడు'"-ఇదిగో, ఆనాటి 

కీచకవధలో వేశాను - ఈనాడూ అదే 
సినిమాలో వేస్తున్నాను - హె౮” 
అన్నాడు వంగర 

వెంకటసుబ్బయ్యగారితో. “రెండేసి 

సినిమాల్లో నేనూ వేశాన్రా బాలిగా” 

అని వంగరవారు అంటే, 
“మాయాబజార్ మళ్ళీ తీస్తే - 

“'మాయాబజార్ోలో సారథిగా పెద్దవేషం వేసినా, ద్వారకలో _ నాావేషం నాకిస్తారుగాని, మీరు వేసిన 

ఘటోత్కచుడు ప్రవేశించినప్పుడు ద్వార పాలకుడిగా ఇంకో వేషం వేశాడు. _ వేం మీకివ్వరు”. అని చమత్కరించి, 
“ఆ వేషం అలా చెయ్యాలని డైరక్టరుగారి ఊహ. “పర్వాలేదు, బాలకృష్ణ వంగరవారు మళ్ళీ ఏడ్డెనా 

చేతనే వేయిద్దాం” అని నాచేత వేయించారు” అని అతను గర్వంగా అంటాలేవోనని, వరుగెత్తి 

మ స! స్థన పారిపోయిన బాలకృష్ణ - సరదా 
జ అయినవాడు, సందడి చేసే వాడూ, 

జుట్టు ఊడిపోయిన తర్వాత 'బాల్డ్ 
కృష్ణ” అనిపించుకున్నవాడూ...! 

ప్రసిద్ధగాయకుడు మన్నాడే దగ్గరికి ఒక అమ్మాయి, రికమెందేషను 

లెటర్ కోసం వెళ్లింది. ఆ మాట తన మిత్రురాలికి చెప్పింది. అతన్ని 

కలిసి తిరిగొచ్చాక ఆ మిత్రురాలు అడిగింది: 
“మన్నాడే ఏమన్నాడే?” 

ఆ అమ్మాయి నిరాశగా చెప్పింది: 

“మన్నాడే (మరునాడే) రమ్మన్నాడే” 



దీనానాధ్ చారిటబుల్ ట్రస్టుకు విరాళాలు సేకరించేందుకు లతామంగేష్కర్ హైదరాబాదులో ఇచ్చిన 
'మేరీ ఆవాజ్హీ పహచాన్హై, (నా స్వరమే నా గుర్తు) కార్యక్రమం గత పక్షం మార్చి 9న జరిగింది. 

పూణెలో తన తండ్రి పేర నెలకొల్పిన ఆసుపత్రికి నిధులు 
సమకూర్చడానికి లతా పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమాన్ని మ్యూజికర్రీ 
కంపెనీ నిర్వహించింది. నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత లతా గానాన్ని 
ప్రత్యక్షంగా వినగలిగారు హైదరాబాదు వాసులు. “మా అమ్మకు 
మా నాన్నగారు చార్మినార్ అచ్చులతో ఉన్న బంగారు దండను 
బహూకరించడం నాకు బాగా జ్ఞాపకం. అందుకే చార్మినార్ను, 
అక్కడ ప్రసిద్ధికెక్కిన చుడియా బజారు (గాజుల మార్కెట్ను 

హోతోంమే నౌనౌ చుడియాహై' పాట పాడి వినిపించారు. ఆమెతో 

ఓక భారతీయ చిత్రానికి ఆస్కార్ అవార్డు 
గెలిచే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. 
కారణం - మన సినిమాలలో ఉండే పాటల 
సన్నివేశాలు! అవి మనకు ముఖ్య ఆకర్షణ. బాటు ఉషా మంగేష్కర్, ఉదిత్నారాయణ్ కూడా ఈ సంగీత విభావరిలో పాల్గొన్నారు. ఎన్నో, ఎన్నో 
విల క్రుంటుబిరిచే మధుర గీతాలతో 'హైదరాబాదీయులను అలరించారు. 
అవరోధాలుగా భావిస్తారు. లగాన్ విషయంలో ళ్ ఖీ 
కూడా ఇదే జరగబోతుందా? అసలే సినిమా కుం యుళఫం-లి... 

మర్చిపోలేను” అంటూ లతా 'మేరే 

పెద్దది. దానికి తోడు పాటలున్నాయి. అవార్డు 
నిక్లైతలకు విసుగు పుడుతుందన్స సందేహం 
వస్తుంది. ఈ విషయమై లగాన్ దర్శకుడు 
అశుతోష్ గోవారికర్ను అడిగినప్పుడు ' 
మెచ్చే సత్యజిత్రాయ్ సినిమాల లాటిది కాదు 
“లగాన్. అకాడైమీ మెంబర్స్ కోసం ఏర్పాటు 
చేసిన ఫస్టు ప్కీనింగ్కి 43 మంది వచ్చారు. 
రెండో దానికి 6గురే వచ్చారు. మూడో దానికీ20. 
కాని నాలుగవ దానికి 197 మంది వచ్చారు. అంటే 
ముందు వచ్చిన వాళ్ళకి నచ్చి క్ వాళ్లకు రవిశంకర్కు మరోసారి గ్రామీ 
చెబితే అంతమంది వచ్చారన్నమాట. ఇక పాటల 3 
విషయానికొస్తే సీట్టలోంచి లేచి డాన్సు చేశారు. ౧ఎతార్ వాద్య నిపుణుడు రవిశంకర్ కూతురు అనూష్కాతో కలిసి చేసిన 'ఫుల్ సర్కిలో ఆల్బమ్కి 
ముఖ్యంగా “మిత్వా...” పాటకు మంచి రెస్పాన్సు (గ్రామీ గెల్చుకున్నారు. ఫిబ్రవరి 28న వెలువడిన ఈ ప్రకటనతో రవిశంకర్ ఈ 
వచ్చింది” అన్నారు. అవార్డు మూడవ సారి గెల్బుకున్నట్టయింది. 1968లో ఆయన యెహుదీ 

హాస్యావధానికి మరోజరుదు మెనూహిన్తో కలిసి చేసిన ఈస్ట్ మీట్స్ వెస్ట్ ఆల్బమ్కు గ్రామీ లభించడంతో 
ఆ అవార్డు గెల్చుకున్న తాలి భారతీయుడిగా ప్రశంసలు పొందారు. రెండవసారి 

'హాస్యావధానం' అనే ప్రక్రియతో అనేక చోట్ట 1972లో “బంగ్లాదేశ్ కన్సర్టొకు లభించింది. ఈసారి వచ్చిన అవార్డు పుల్ సర్కిల్ 
అవధానాలు నిర్వహిస్తూ తన వాక్సాతుర్యం, 'పన్' కార్నిజీ హాల్ 2000' అనే లైవ్ రికార్జింగ్కి. “ఇంఫ్రూవైజేషన్ చేయడం నాకు బాగా 
చేయగల నేర్పు, సమయస్ఫూర్తితో హైదరాబాదు అలవాటు. స్టూడియోలలో అయితే అది కుదురుతుంది కానీ లైవ్లో దానికి 
వాసులను హాస్యప్రియులుగా మారుస్తున్న శ్రీ అవకాశం లేదు. కానీ ఎటువంటి ఇంఫ్రూవైజేషన్ లేకుండా చేసిన ఈ ఆల్బమ్కి 
శంకరనారాయణను హైదరాబాదుకి చెందిన అవార్డు రావడం చాలా సంతోషదాయకం” అన్నారు రవిశంకర్. ఏప్రిల్ 7న 
శ్రీరస్తు అనే సాంస్కృ తిక సంస్థ 'అభినవ తెనాలి ్యక్రర్జరుపుకోబోయే జన దినోత్సవ సందర్భంగా బర్త్డే గిఫ్ట్ కాస్త ముందుగానే వచ్చినట్టుంది. రామకృష్ణ' అనే బిరుదుతో సత్కరించింది. 

గేత పక్షం మార్చి 10న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ ఎకాడమి, ఫోరం ఫర్ పొలిటికల్ 
కార్టూనిస్ట్ సంయుక్తంగా 'కార్టూన్ ఉత్సవ్ - 2002" ఏర్పాటు చేశాయి. ఆ 
సందర్భంగా ప్రెస్కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఛైర్మన్ జస్టిస్ క.జయచం ద్రారెడ్డి 
తెలుగు కార్టూనిస్టుల కులపతి బాపును “విశిష్ట పురస్కారం'తో 
సత్కరించారు. ఇదే సందర్భంగా ప్రముఖ కార్టూనిస్టులు చంద్ర, జయదేవ్, 
పాపా, షోయబ్, టీవీ, సత్యమూర్తిలను సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా 
కంప్యూటర్ యుగంలో కూడా కుంచెకు సాటిలేదని అన్నారు బాపు. 

టు తటి 
2 కాఆ9)0 
న రయతట్తు కిచింయటట్కసోల్య ౪ కం 

[కం ఈోస్త సందర రీత్తో 
తతత తతత ల్ | 



ఈ రూటే వెరు పేరు - రిపేరు 

కక “ఇది నాటు 'కోడి! 'మన్ డే : మనసు' దీనం! :. బానో 

రాయక ష్టాక్టనురట్యా ఏ పార్టుకో ; : 
మాంఛిరుచిగా లల తానా 
ఉంటుంది!” పార్టు సిమ్మెంట్తో 

జీ5 “కరెంట్ వచ్చిందిగా జ కట్టబడినది 

ఇంకెందుకా కొవ్వాత్తీ? 'న్యూ'స్ : కొత్తవి! 
“ఆర్పీ - పట్నాయక్!...” 

కీకి అదిగో అదే ఎర్ర 
“కోట! శ్రీనివాసరావ్!....” 

తః “ఇంకెంత దూరం? 

చంద్ర 'గిరి-బాబూ!” 

జక మా అవిడైతే సరే 'సరి-త'నూ చిన్నపిల్లలానే ప్రవర్తిస్తోంది! | 

జీక'ఒసే 'కాంతా! రావు' గారొచ్చే వేళయ్యింది... ఇల్లు సర్టు!!” 

- తరిగొప్పుల విలల్లెన్ మూర్సి, హైదరాబాద్ 

521 10౪/0 = 

కొవ్వూరు 

-ఎన్.బి.దాస్, కొవ్వూరు 
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౯2 నిప్తురాజుకొనుట 

-జె.యస్ి.యన్.స్వామి, 

హైదరాబాద్ 

ఆ 'కోడి'ని ఇం'కోడి' తో వంవకు... నువ్వే 

తీసుకురా... 
-విశ్చ చందానగర్ 

ఇంతకీ ఆ 'నట్టు' ఎక్కడ పడి'నట్టు*? 
ఆ “ట్రస్టు మీద ఎవరికీ అంత ఇం'ట్రస్సు లేదు. 

-ఫి.బ్రయాంక, చోడవరం, 

16 - 31 మార్చి 2002 
లతలా లలా ా నననవమన్తాతల.. 

((6ం ఈస్ప్య- సంగీత త్రో 
ననా 



ఆగదూ.... ఆగదూ.... ఆగదూ... 
ఆగదు ఏ బస్సూ నీ కోసమూ 

ఆగినా నిలవదు నీ కోసము 
ఎన్నడు నిలవదు నీ కోసము 

బస్సులు ప్రజలవనీ 
ప్రజలే ప్రభువులనీ 
తెలిసినా ఏ బస్సూ 
వచ్చి చావదు 

॥ఆగదూ॥ 

తెలిసినా .ఏ ఒక్కరు 

చెప్పజాలరు 

టైముకు రానివనీ 
స్టాపులో ఆగవనీ 
తెలిసినా ఈ మనిషి 

తపన ఆగదూ 
ఈ నిలువు జీతమాగదూ 

(“ప్రేమాభిషేకం” చిత్రంలో “ఆగదూ” పాటకు అనుకరణ) 

చిలిపి కవిత 

జెలసీ ఓ డిసీజ్ 

అన్నదే ఓ మెసేజ్ 

తెలుసుకుంటే 

పెరుగు తుంది 

మైండ్ కుండే ఓల్టేజ్ 

లేకుంటే దాపురిస్తుంది 

యంగేజ్ లోనే ఓల్డేజ్ 
-కీర్తన, హైదరాబాద్ 
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' జః “భవిష్యత్తులో 

- లేష్టు హైదరాబాద్ 

“రొంటెకొశ్చెన్లు - తుంటరి జవాబులు 
వి.మంజురాణి - హైదరాబాద్ 

ప్ర॥ పిల్లాజెల్లా 

అంటుంటారు.... 

ఎందుకని...!? 

జెలకొట్టబోయేది 
లా లు 

వీరే సుమా” అని 

ఎప్పుడు గుర్తుచేస్తూ 
ఉండడానికి. 

'ప్ర॥ హాసం” ఓ 

ఆణిముత్యం అనే పేరుని ఇంత త్వరగా తెచ్చుకోగలగటానికి 

కారణం!? 

జ॥ మోతినగర్లో ఉంది కాబట్టి. 

'ప్ర॥ సూర్యుడు నిప్పులు చెరుగుతున్నాడు అని అంటే అర్థం 
ఏమిటి? 

[కం తోన్లీ _ సంగీత్ అత్త 
సదాకాలము కా వారా పాన వాన . ఆ. 

జ॥ ఎండ దంచేస్తోంది అని....! దంచినతర్వాతేగా చె రిగేది...! 

క?) 



నటునిగా సుధాకర్ది ప్రత్యేకమైన బాణి. ముఖ్యంగా. 
ఆయన చేసే హాస్యం ఎలాంటి వారినైనా గిలిగింతలు 
పెట్టిస్తుంది. “నీ ప్రేమకై' సినిమాలో నవ్వులు 
కురిపించిన సుధాకర్ తన మనసు దోచుకున్న పాట 

వచ్చే కొత్త పాటలు వినడం తక్కువ. 'నీ ప్రేమకై 
“వెండి మబ్బుల పల్లకిలో వెన్నెలమ్మా రావే' పాట 

ంకెందుకో బాగా నచ్చింది. ఆ పాట రోజూ 

పాడుకుంటున్నాను.”. 

(ప్రస్తుతం ఎక్కడ విన్నా 'నువ్వు లేక నేను లేను' 
పాటలే వినిపిస్తున్నాయి. సంగీత దర్శకుడు 
ఆర్.పి.పట్సాయక్ని హీరో రేంజ్కి పెంచాయి ఈ 

పాటలు. 'నిండు గోదారి పాటను కులశేఖర్ 
రాసారు. ఈ విషయమై మాట్లాడుతూ - “ట్యూన్ 
ఇచ్చి, సందర్భం చెప్పి ఈ పాట లవ్కి ఓ డిక్షనరీలా 
వుండాలని చెప్పారు దర్శకులు. ఇరవై నిమిషాల్లోనే 
పాట పూర్తి చేసి ఇచ్చేశాను. రేపు. పాట షూటింగ్ 
అనగా ముందురోజు ట్యూన్ ఇచ్చారు. తీరా నేను 
రాసిన పాట వాళ్ళకి బాగా నచ్చేసి, పాట షూటింగ్ 

కేన్సిల్ చేసేసి, తర్వాత షెడ్యూల్లో బాగా 
చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ సినిమాలో పాటలన్నీ 
బాగున్నాయి కానీ, “నువ్వంటే నాకిష్టం” పాట మరీ 
నచ్చింది. ఆ పాటలోని 'నేనంటే నాకిష్టం, నాకన్నా 
నువ్విష్టం” అన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ అద్భుతంగా 
వున్నాయి” అని చెప్పారు కులశేఖర్. 

(టం ఈస్యు. సంగీత్ లీత్రో 

కృష్ణవంశీ చిత్రాలకు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పని చేసిన ప్రవీణ్కు 
ఎప్పట్నుంచో మంచి సినిమా తీయాలనే అభిలాష వుంది. తన 
స్నేహితులైన రాజు, గిరిలతో కలిసి ఆర్పేజి ప్రొడక్షన్స్ సంస్థను 

|| స్టావించి తొలి వ్రయత్నంగా ఉదయుకిర హీరోగా 
'కలుసుకోవాలని' చిత్రం నిర్మించారు. “ఈ సినిమాలో ఆఖరి పాట 

అయిన 'ఉదయించే సూర్యుడినడిగా' పాట అన్నిటికన్నా నాకు బాగా నచ్చింది. రెగ్యులర్ 
కాన్సెఫ్ట్లో కాకుండా డిఫరెంట్గా వుంది. మొనాటనీ అనేది పాటలో ఎక్కడా కనిపించదు. 
చివరకు సెట్స్లో కూడా కొత్తదనం కనిపిస్తుంది. చాలాకాలం తర్వాత ఓ కొత్త కాన్సెష్ట్లో 
వచ్చిన సాంగ్ ఇదని నేను ఫీలవుతున్నాను” అని తెలిపారు ప్రవీణ్. 

ఓ చినదాన 
స్ట] మొదట్లో అంతగా గుర్తింపులేని పాత్రలు చేసిన బ్రహ్మాజీ 

'సిందూరం' తర్వాత తనలో ఓ మంచి ఆర్టిస్ట్ వున్నాడని 
నిరూపించుకున్నారు. ఒకే బ్రాండ్కి పరిమితమైపోకుండా వివిధ 

నా. రకాల పాత్రలు పోషిస్తున్న బ్రహ్మాజీ 'ఓ చినదాన'లో చాలా సరదా 
గ. పాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమాలో బైటిల్ సాంగ్ తనకు బాగా 

నచ్చిందని ఆయన చెప్పారు. 'తన చిరునామా అడిగితే ప్రేమ" 
అంటూ మొదలయ్యే ఈ టైటిల్సాంగ్ వినడానికి, చూడటానికి బాగుంది. మంచి హుషారైన 
గీతం ఇది. ముఖ్యంగా అందరూ పాడుకునే విధంగా ట్యూన్, దానికి తగ్గట్టుగా సాహిత్యం 
క్యాచీగా వుంది. పిక్చరైజేషన్ ఆ పాట రేంజ్ని పెంచింది” అని వివరించారు (బ్రహ్మాజీ, 

నీతో చెప్పాలని 
“దికువ్ చికబమ్' ప్రైవేట్ ఆడియోతో తెలంగాణా యాసకు పాటల్లో 
కొత్త వరవడి తీసుకొచ్చిన రచయిత సాహితి. తాజాగా విడుదలైన 'నీతో 
చెప్పాలని" చిత్రంలో 'అమ్మాయే ఓరకంట చూసిందంటే నాదిరి ది 
థిల్లానా' పాటను రాసారాయన. “షష్టిపూర్తి కార్యక్రమానికి వచ్చిన 
హీరోహీరోయిన్టు తమలో తాము ఊహించుకుంటూ పాడే పాట ఇది. 
యూత్కి ఎంకరేజింగ్గా వుండే ట్యూన్ ఇది. క్లైమాక్స్లో సరదాగా 

వుండాలని సంగీత దర్శకులు కోటిగారు ఈ ట్యూన్ చేసారు. పాట మధ్యల్ మలయాళపు 
లైన్లు వస్తాయి. 'మిస్సమ్మ' సినిమాలోని 'బృందావనమది అందరిది" పాట స్టయిల్లో ఆ 

వుండి వినబుద్రి వేస్తాయి” అని తెలిపారు సాహితి. 

16-31 మార్చి 2002 



అమ్మత 

దైనా ఒక సినిమాని డిఫరెంట్ స్టయిల్లో తియ్యాలంటే 
మనకు తట్టే పేర్లు మూడే... మెయిన్గా త సే 
మణిరత్నం, తెలుగునుంచి హిందీకి వెళ్ళిపోయిన రామ్గోపాల్ 

| వర్మ, ఇప్పటి వరకు తెలుగువారికే పరిమితం అయిపోయిన 
కృష్ణవంశీ! వీళ్ళు ఏం చేసినా, ఏం తీసినా, ఏం చెప్పినా ప్రత్యేకంగా 

“| ఉంటుంది. '“అమృత' పాటల గురించి కృన్మవంశీని 
అడిగినప్పుడు....” ఆడియో పరంగానా... వీడియో పరంగానా!?” 
అంటూ ఇంతవరకు ఎవరూ తిరిగి అడగని రీతిలో ఎదురు 

'ప్రల్నించారు.... “దటీజ్... కృష్ణవంశీ! రెండిటిని కలుపుకుంటూ చెప్పండి” అంది 'హాసం'.... ఆ 
క్షణంలో ఆఖువుగా 'అమృత' పాటల గురించి ఆయన చెప్పిన విధానం, విశ్లేషణ... 
యథాతథంగా రాయాలంటే ఈ శీర్ణిక సరిపోదు... ప్రత్యేకంగా ఒక పేజీనో అంతకన్నా ఎక్కువ 
కేటాయించాల్సిందే.... అందుకే ఆ అమూల్య సమాచారాన్ని ఉగాది స్పెషల్గా వచ్చే సంచిక 
కోసం దాచుకోవటం జరిగింది. వచ్చే సంచికలో చదివి చూడండి... 

లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో 
క 

౧) ౦ భాషణల రచయితగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన ముద్రను 
సంపాదించుకున్నారు చింతపల్లి రమణ. “లాహిరి లాహిరి లాహిరి" 
సినిమా ద్వారా తన కలం మరింత పదునెక్కిందని ఆయన 

కట సః 

ఏనబడినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. పల్లవిలో 
స్రత్యన్నాస్రాయణ. స్వామి:దగ్గర4న దగ్గర 5. 

స్పింది. పాట హుషారుగా వుంది. బీట్ కొత్తగావుంది. పైగా 
పాడారేమో కమ్మని తెలుగు చెవికింపుగా అనిపించింది. పాట వింటుంటే. ఒక్కసారిగా 

= సవ్వడి స్ 

తెలుగులో తొలి డిజిటల్ ఫిథింగా రికార్డులు 
అజజాతాలన్ను కకనుంది 'సవ్వడి' చిత్రం. 

న్యూకాన్ఫెక్ట్తో, నూతన 
తారాగణంతో, నూతన 

సాంకేతిక వర్గంతో ఈ చిత్రం 
రూపొందింది. ఈ. 'సమఢడి" 

|| ఆల్బమ్లో తన మనసులో 
| సవ్వడి చేసే పాట గురించి 
యువ సంగీత దర్శకులు చక్రి 

“నాకు మొదట్నుంచీ నీలాంబరి రాగమంటే ఇష్టం. 
ఈ ఆల్బమ్లోని 'నిన్ను నాకు పరిచయం చేసినావు" 
పాటని ఆ రాగంలోనే చేయడంతో నాకు బాగా 
నచ్చేసింది. ఆ రాగంలో చేసారని నచ్చడం కాదు 
గానీ, ఉన్నికృష్ణన్ పాట పాడిన స్టయిల్ కూడా బాగా 
నచ్చింది. సాహిత్యం కూడా విభిన్నంగా. వుంది. 

వ్యక్తిలోని వికాసాన్ని ఉత్తేజపరిచే విధంగానూ, 
(్రైమలోని అందమైన కోణాన్ని ఆవిష్కరించే విధంగాను మైన ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ 

ఈ చిత్రంలో మీకు నచ్చిన పాట ఏదని అడిగితే - | చ 

ననా. 
కు ప్రధాన కారణం ఆ 

కోనసీమలోకి వెళ్ళినట్టుగా అనిపించింది” అని తన భావాల్ని ఆవిష్కరించారు చింతపల్లి 

(ప్రతిభ ఉన్నవారికి పట్టం కడుతున్న రోజులివి. అలా తన ప్రతిభతో అతి తక్కువ కాలంలో 
సింగర్గా ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సంపాదించుకున్న గాయని కౌసల్య. 'చిత్రం' 
చిత్రంలోని 'ఏకాంతవేళ ఏకాంతసేవ..." పాట ద్వారా గాయనిగా కెరీర్ 
ప్రారంభించి, అతి తక్కువ కాలంలో 255కు పైగా చిత్రాలలో 50కు పైగా 
పాటలు పాడిన గాయని కౌసల్య. ఇటీవల విడుదలైన “నువ్వు లేక నేను 
లేను” చిత్రంలోని 'నిండుగోదారి కదా ఈ (్రేమ' పాట పాడింది కూడా 
ఈమె కావటం విశేషం. అలాగే 'నీలాంబరి' చిత్రంలోని “బ్యూటీ వుంది 
మనముందే, డ్యూటీ నీదే పదమందే' పాట పాడిన ఆమెను ఆ చిత్రంలో 

ఆమెకు నచ్చిన పాట గురించి అడిగితే... 

“చిత్ర' ఆ పాట పాడిన విధానం ఒకటైతే, లిరిక్ ఆ పాటకు చాలా బాగా సెట్ అయింది. జాగ్రత్తగా 
చూస్తే 'నీలాంబరి' టైటిల్ సాంగ్లా అన్పిస్తుంది. పాటలో చక్కటి మెలోడి, బీట్ వుంది. ముఖ్యంగా 
చెరగని సొగసిది తరగని వయసిది అన్న లైన్ దగ్గర ఛేంజ్ ఓవర్స్ పాటకు హైలెట్. ఒక్కసారి 
పాట వింటే చాలు ఇక మనల్ని ఆ పాట వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. అంత అద్భుతమైన పాట 

ఇది. కొన్ని పాటలు చిత్రంలో చూస్తున్నంత సేపు బాగుంటాయి. బయటకు వస్తే దానిని 
మరిచిపోతాం. అలాంటిదే ఈ చిత్రంలో నేను పాడిన పాట. అయితే '“చిత్ర'గారు పాడిన ఈ 
పాట హైలెట్. చక్కటి ఫీల్ ఈ పాటలో వుంది” అన్నారు ఎంతో తన్మయత్వంతో. 

“రమణ” ద్వారా పరిచయం అయిన 'మహిరిషి. 
శాస్త్రపరంగా పరిజ్ఞానం ఉన్న సంగీత దర్శకుడు. 
తన సంగీత దర్శకత్వంలో తనకు అన్నివిధాలా 
నచ్చిన పాట ఏది అని అడిగినప్పుడు “డోన్ట్ సే... 
నో.... రాజకుమారి" అనే పాటను పేర్కొన్నారాయన. 
“ఈ పాటలో అందర్నీ ఎట్రాక్ట్ చేసే ట్యూన్తో పాటు 
కోరస్ వాయిస్లు కూడా అట్రాక్టివ్గా జతపడ్డాయి. 

'ధిగిడితాం ధిత్తోం' అంటూ కోరస్లు పల్లవితో 
కలవటం వల్ల పాటకు రిచ్నెస్ వచ్చింది. కోరస్ 
వాయిస్లకు చక్కని ప్లేస్మెంట్ ఉన్న పాటలు అతి 
అరుదుగా కుదురుతూ ఉంటాయి. అలా కుదిరిన 

పాటలన్నీ మంచిపేరు తెచ్చుకున్నవే. ఈ డోన్ట్ సే... 
నో... రాజకుమారి పాట కూడా అటువంటి 
మంచిపేరుని తెచ్చుకుంటుందనే నా నమ్మకం” అని 
అన్నారాయన నమ్మకంగా. 

వ యనిన మ! | € 

క (౧౧ ఏంట ంాం | 



1 అద 1924వ సంవత్సరం. అయిదేళ్ల 
పట్టమ్మాళ్ అప్పటికే తండ్రి వద్ద వందల 
కొద్ది శ్వోకాలను బాణీలతో నవో 

/ నేర్చుకుని ఉంది. ఈ (ప్రతిభను 

౫ గుర్తించిన పాఠశాల (ప్రధానోపాధా, 
*) యులు పాఠశాల ర 

జరిగిన ఒక గేయ నాటకంలో ఓ 
పాత్రను పోషింపజేశారు. ఆ నాటక 

...] ప్రదర్శనకు వచ్చిన ఒక వ్యాపారి 

పట్టమ్మాళ్ నటనకు ముగ్జుడై స్వర్ష 
' వతకం బహూకరిన్తున్నట్టు (ప్రక 

 టించారు. ఈ విషయాన్ని ఫొటోతో 

; సహా 'హిందూ”పత్రిక మొదటి పేజీలో 
“= ప్రచురించారు, అయితే ఇది చూసిన 

 వట్టమ్మాళ్ తం(డి ఆందోళనతో 
పాఠశాలకు వెళ్లి హెడ్మాస్టర్తో “ఇది 
పెద్ద కళంకం. ఇప్పుడిక మా అమ్మాయిని 
ఎవరు పెల్లిచేసుకుంటారు!? మా 

.. అమ్మాయి జీవితాన్ని శాశ్వతంగా నాశ 
' నం చేశారు!!'"అంటూ చిందులు 

.... తొక్కారు. అయితే ఆ హెడ్ మాస్టర్ 
“మీ అమ్మాయి భవిష్యత్లో ఎన్నో 

= విజయాలు సాధించే వరాల పంట” 

అంటూ పలికిన ఆ నాటి ఆ మాటలు 

_.. నిజమవుతాయని ఆయన ఏ మాత్రం 
= ఊహించి ఉండరు. ఆ తరువాత తన 

...... 75 వసంతాల సంగీత జీవితంలో 
__ ఆవె సాధించిన విజయాలు ఆ 

మాటలను అక్షర సత్యాలు చేశాయి. 

28న పట్టమ్మాళ్ 83వ జన్మదినం 

కాంచీపురంలో జన్మించిన పట్టమ్మాళ్ పూర్తి పేరు 
“దామల్ కృష్ణస్వామి పట్టమ్మాళ్'. తండ్రి 
కృష్ణస్వామి దీక్షితార్కి సంగీతమంటే మెండైన 
అభిమానముండేది. నారాయణ పిళ్ల్హయ్ వంటి 
ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసులెందరితోనే పరి 
చయాలుండేవాయనకు. “హిందూ” పత్రికలో 
వచ్చిన వార్త పట్టమ్మాళ్కు గొప్ప ప్రచారం తెచ్చి 
పెట్టింది. అప్పటికే ప్రతిభావంతుల కోనం 
అన్వేషిన్తున్న కొలంబియా సంన్హ తాముగా 
కాంచీపురానికి వచ్చి పట్టమ్మాళ్ గానాన్ని రికార్డు 

చేస్తామని అడిగారు. కానీ ఇలా రచ్చకెక్కడం ఇష్టం 

లేదని ఆమె తండ్రి పాఠశాల హెడ్మాస్టర్, కాంగ్రెస్ 
నాయకుడు పి.ఎస్.శ్రీనివాసన్తోను అంటే “నీ 
బెంగంతా మీ అమ్మాయి పెళ్లి గురించే కదా! 
అయితే మీ అమ్మాయికి పెళ్లీడు వచ్చినప్పుడు 
నేను నా మేనల్లుడు ఈశ్వరన్కిచ్చి వివాహం 
చేయిస్తాను సరేనా!? అని శ్రీనివాసన్ భరోసా 
ఇచ్చారు. నిజంగా ఆ తరువాత 1939లో 
ఈశ్వరన్తో డి.కె.పట్టమ్మాళ్ వివాహం జరిగింది. 
అవృట్టో (బ్రావ్మాణ కుటుంబంలో ఉన్న 
కట్టుబాట్లను కాదని ఆమె సంగీత సాధనకు 
సహకరించడమే గాక సంగీత జీవితానికి గైడ్గా 
మారేందుకు _ ఉద్యోగాన్ని కూడా 
వదులుకున్నారాయన. 

పట్టమ్మాళ్ ప్రొఫెసర్ పి.సాంబమూర్తి, జస్టిస్ 
టి.ఎల్.వెంకటరామ అయ్యర్ వంటి సంగీతజ్ఞుల 
వద్ద శిష్యరికం చేసి శిక్షణ పొందారు. సంగీత 
పరీక్షలకు ఇన్విజిలేటర్గా వచ్చిన అంబిదీక్షితార్ 

పట్టమ్మాళ్ గానానికి ముగ్దుడై తనంతట తానుగా 
ఆమెకు కీర్తనలను బోధిస్తానని శిష్యురాలుగా 
స్వీకరించారు. ఇది అందరికీ అందని అరుదైన 

2 

మనసులోతులను స్పృశించి ఆత్మను మేల్కొల్పి ఏవేవో కొత్త లోకాలకు తీసుకెళ్ళింది. 

ఇటువంటి అనుభూతి నాకెప్పడూ కలుగలేదు” అన్న ఓ జర్మన్ మహిళ మాటలు చాలు 
“డి.కె.పట్టమ్మాళ్” గాన వైశిష్టాన్ని వేనోళ్ల కొనయాడేందుకు. _ 

స్త్రీలు, అందునా ఉన్నత వర్గాల్లోని వారు పదుగురు పురుషులముందు మాట్లాడరాదు, _ 
ఆడరాదు, పాడరాదు అనే ఆంక్షలను సామాజిక కట్టుబాట్లను అధిగమించి శాస్త్రీయ సంగీత 
ప్రపంచంలో అత్యున్నత కళాకారిణిగా ఎదిగిన కళాకారిణి డి.కె.పట్టమ్మాళ్. 

నాం 

త సనం న యాం? 

అవకాళం. గురువుల వడ్డ భేమ్ 
అనిపించుకున్న 'పట్టమ్మాళ్ మద్రాస్ 
మ్యూజిక్ అకాడమీలో చేరి తన 
గానంతో సంగీత ప్రియులను మైమరి | 
పించారు. ఇలా తొాలినాట ఆవె ర 

గానమాధుర్యం ప్రపంచానికి తెలియ | 
జేయడానికి అంబి దీక్షితార్, రు 

అయ్యర్లు ఎంతైనా దోహద పడ్డారు. .. . + 
సంగీతంలో పరిపూర్షత్వమనేది లేదని _॥ 

(గ్రహించిన ఆమె అరశతాబ్దం పాటు 
సంగీత ప్రపంచాన్ని తన గానంతో (|. 
చకచ్చకితం చేసిన అరియక్కుడి (4. 
రామానుజ అయ్యల్ వడ్దకెళ్లి 
శిష్యురాలిగా స్వీకరించామని కోరారు. [జ 
ఆవె గానం విన్న ఆయన 

ఆనందంతో తన (ప్రియ శిష్యుడు 
వైద్యనాధన్ చేత (వ్రత్యేక శిక్షణ 

నిప్పించారు. ీ 

ఆ రోజుల్లో సంగీత కళారంగా 
లకు నిలయమైన మద్రాసు నగరం 

లోనే సంగీతాభ్యాసం చేసిన పట్టమ్మాళ్ 
కోసం ఆ తరువాత ఆమె కుటుంబం 

అంతా మద్రాసుకు మకాం మార్చారు. |"... 
మద్రాసులో స్థిరపడటంతో ఆమెకు [% 
ఎందరో సంగీజ్ఞులతో పరిచయాలు | 
ఏర్పడి వారితో గోష్టులు, చర్చలు , 
కచేరీలు చేసి ఆముష్మిక సంగీత జ్యా 
సాధన చేశారు. తన నిరంతర సంగీత “=, 

కళాన్వేషణలో ఆవెకు నలవో, న 
సహకారాలందించిన మహాను భావుల్లో 

విద్యల నరసింహనాయుడు, అప్పా 
దురై ఆచారి, ధనమ్మాళ్ కూతురు 

గ గ 
జే? 

షో ర కరనా రం 



ల తు కృష్ణస్వామి పత్యోర్నంట్ 
వారెందరో ఉన్నారు. 

య రంగాలు, రేడియోలు వ్యాపారం చేసి 

' లాభాలు గడించాయి. సి 

 సష్టన్యూల్ గొనంలో విలక్షణత్వం 

గమకాలు, సంగతులు మనోహరంగా 
పలుకుతాయి. తన గానంలో ఒకానొక 
కొత్త విషయాన్ని ప్రవేశ పెట్టారామె. తన 
'నవుకాలికులు తమిళ కీర్తనలు 

ఆలపించినప్పటికీ చివరలో మాత్రం పాడే 
వారు కారు. దీంట్లో ఆమె మార్పును 
తీసుకొచ్చారు. 

కర్ణాటక నంగీతానికి కేంద్ర 
బిందువుగా పేరుగాంచిన మద్రాన్ 

+ సంగీత అకాడమీ గతంలో పురుషాధి 
క గలదిగా ఉండేది. కానీ ఎం.ఎస్. 

కచేరీలు ఏర్పాటుచేసి సి సముచిత రీతిన 

 త్యంయాల పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆ 

రోజుల్లో మ్యూజిక్ అకాడమీ ఏటా ఇచ్చే 
సంగీత కళానిధి అవార్డును ఎం.ఎన్. 

_ 'డి.కెలలో తొలుత ఎవరికి ముందుగా 
ఇవ్వాలనే చర్చ మొదలైంది. అయితే 

న్న పట్టమ్మాళ్ వైపుకొందరు, ఎం.ఎస్.వైపు 
కొందరు వాదించినా, ఎమ్మెన్కే ఆ 

= పురస్కారం దక్కింది. ఆ మరుసటి 

యేడు మధురై అయ్యంగార్ ఈ అవార్డు 
కోసం పరిశీలనకు రావడంతో ఆమెనే 

స్వయంగా పోటీ నుండి తప్పుకున్నారు. 
ఇలా వివాదాలకు అతీతంగా వ్యవహ 

_. రించడంలో ఆమె నిరాడంబరత్వం, కీర్తి 

విముఖత్వం మనకు అవగత మవు 
తుంది. అయితే 1970లో పట్టమ్మాళ్కు 
సంగీత అకాడమీ “సంగీత కళానిధి” 

=. వురస్కారమిచ్చి తనను తాను 
 గౌరవించుకుంది. 

1933లో తాలి కచేరీతో మొదలు 

) పట్టమ్మాళ్ గాత్ర కచేరీల నిమిత్తం ఆ 
న (త తరువాత 50 ' ఏళ్లపాటు నెలలో మూడు 

(ప్రజలలో నంగీతాభిమానుల్లో 
ఇ పట్టమ్మాళ్ గానం పట్ల పెరిగిన అభి 

| మానాన్ని రికార్డు కంపెనీలు, సినిమా 

రంగంలో 

,గోచరిన్తుంది. ఆవె. కంతంలో౧ 

వారాల పాటు ప్రయాణాలు చేస్తూనే ఉండేవారు. 
కాని గత దశాబ్దంగా కచేరీలు తగ్గించారామె. ఆ 
మధ్య గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా 

దూరదర్శన్ వారికి ఎ.ఆర్.రెహమాన్ స్వరపరిచిన 
“జాతీయ గీతం”ను ఆలపీించారామె. 

పట్టమ్మాళ్ సంగీతంలో మూడు ప్రధానాం 
శాలు గోచరిస్తాయి. (క్రమశిక్షణ, పరిపూర్ణ 
పరిజ్ఞానం, హుందాతనం. తాలినాట దేశభక్తి 
గీతాలను పాడారామె. (బ్రిటిష్ పాలన కాలంలో 

ధైర్యంగా తమిళకవి భారతియార్ రాసిన దేశభక్తి 
గీతాలు పాడి (ప్రచారం చేశారు. ఖైదులో 
పెడతామనే హెచ్చరికలను ఖాతరు చేయని ధైర్య 
శాలి ఆమె. “శివేపాహిమామ్”, “మాససగురు 
గుహ”,“అక్షయ లింగవిభో”, “బ్రోవవమ్మ”, 
“కామాక్షి లోకసాక్షి”, “రామా నీపై తనకు ప్రేమ 
పోదు”, “పరాత్పరా పరమేశ్వరా”, “ఎన్రుకు 
వరుమో శివకృప”, “చెలినేనట్టు సైరింతునే”, 
“శాంతి నిలువవేండుం” (భారతియార్గేయం) 
వంటి కీర్తనలు పట్టమ్మాళ్ స్వరంలో జీవం 
పోసుకున్నవి. 

సంగీతాన్ని నిరంతర తపస్సుగా భావించి 

తన జీవితాన్ని సంగీత సాధనకు అంకితం చేసిన 

పట్టమ్మాళ్ సంగీతంలోని రహస్యాలను జౌపోసన 

పట్టారు. ఎన్నో క్రిప్రమైన రాగాలను కరతలామలకం 

చేను కున్న ఆవె తనడ్డెన విభిన్నళైలిని 

రూపొందించు కున్నారు. తన బాణీకి అను 
గుణంగా వాగ్గేయకారుల కీర్తనలను మలుచు 

కున్నారు. సంగీతంలో అనితరసాధ్యమైన పల్లవి 

(వివిధ గతులలో ఒక పదాన్ని అనేకసార్లు పాడ 
టం)ని సాధించారామె. భారతదేశ సాంస్కృతిక 

రాయబారిగా పశ్చిమజర్మనీలోని బెర్లైన్, బాన్ 

నగరాలు, ఫ్రాన్స్లోని రేనస్, స్విడ్డర్దాండ్, కెనడా 
యునైటెడ్ స్టేట్స్ల్లో పర్యటించి తన మధురగానా 
[ను బ్ పంచారు. బెర్లిన్ 

శాం 

స నగరంలో వట్టమ్మాళ్ కచేరీ విన్న 
.... తరువాత ఓ జర్మన్ వనిత అన్న ప్రశం 

స్కార్, వంటివి వాటిలో కొన్ని మాత్రమే... 

తీరిక లేకున్నా ఒక వైపు సంగీతాన్ని మరో 

వాక్యాలే ఈ వ్యాసారంభంలో వ్రాసినవి. 
డి.కె.వట్టమ్మాళ్ తన నంగీత్మ్మ 

సేవలకు అందుకున్న పురస్కారాలు, లో 
సత్కారాలు అసంఖ్యాకం. 1962లోనే _ 
రాష్ట్రపతి పురస్కారం. 1971లో పద్మ 
భూషణ్”, 'గానసరన్వతి' బిరుదు. 
1992లో కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమి 
అవార్డు 1999లో “పద్మవిభూషణ్, మధ్య - 
ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ 'కాళిదాస్ సమ్మాన్ పుర 

అనుక్షణం కచేరీలు, సాధనలతో 

వైపు సంసారాన్ని ఒంటి చేత్తో నడి 
పించిన గృహిణి వట్టమ్మాళ్. తన 
కుమారుడు శివకుమార్ను ముదంగంలో 
నిష్టాతుడ్ని చేసారు. పాల్హాట్ మణి... 
అయ్యర్ వంటి మృదంగ వద్యెంసుడికి.. 
వియ్యపురాలయ్యారు. ఆమె ఇల్లు ఓ, _ 

నంగీత సరన్వతీనిలయం. ఉత్తమా 
శాస్త్రీయ సంగీతానికి రాగం దానికి 
తగ్గట్టుగా తాళంలో మేళవించడమే 
'ప్రాథవిక నూ(త్రంగా భావించిన. 
పట్టమ్మాళ్ 'సంగీతం, సాహిత్యాలను _ 
అర్ధం చేసుకుని దానికి తగ్గ భావంతో 
రాగయుక్తంతో పొడితేనే ఆ సంగీతానికి, 
సార్థకత” అంటారు. 

కర్ణాటక నంగీత (ప్రవంచంలో 
దిగ్దంతులైన అరియకుడి రామానుజన్ 
అయ్యర్, సెమ్మంగుడి శ్రీనివాన్ 
అయ్యర్, ముసిరి సుబ్రమణ్యం అయ్యర్, 
ఎమ్మెన్ సుబ్బులక్ష్మి వంటి వారిత 

సరితూగ గలిగిన పట్టమ్మాళ్ చెన్నైలోని టో 
కొట్టూరుపురంలో ఉన్న తన నివాసంలో 
విద్యార్థులకు, మనవరాలు నిత్యశ్రీకి 
సంగీత పాఠాలు బోధిస్తూ గడువు... 
తున్నారు. నిబద్దత గల శాస్త్రీయ సంగీత్మ | 
విద్వాంసురాలిగా జీవితాన్ని పండిం' 
కున్న ఆమె పటాటోపం లేని నిరాడంబరక్యా 
త్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. “తుదిశ్వాస 

విడిచే వరకు పాడగలుగుతూ ఉండాలన్న! 
నా ఏకైక కోరిక, కాలం సమీపించినప్పు, 
పెదవుల మీద పాటతోనే నేను వెళ్లి. _ 
పోవాలి” అన్న మాటలు ఆమె కళా 

దాహాన్ని అభివ్యక్త పరుస్తాయి. ఇక ఆమెకు!* 

ఏదైనా అవార్డు ఇవ్వవలసి వస్తే అందుకుణ్న్మ 
అర్హమైంది - “భారత రత్న” మాత్రమే. 
నస్ 



గదిలోకి వెళ్చింది. అప్పటికే 

ఆవిడ తన మొవానికున్న 
ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీని 

శుభ్రంగా తుడిచేసుకుని, 
జుట్టు రేపుకుని మంచంమీద 

[ఈం ఈస్త సంగీత్ త్రో 



ష్య చత్తామెమళ్లటు 

“చచ్చినాడు మళ్ళీ వచ్చాడు.” చెప్పింది 
బామ్మ. మళ్ళీడోర్ బెల్ మోగింది. కొద్దిక్షణాలాగాక 
మరోసారి మళ్ళీ డోర్బెల్ మోగి గట్టిగా 
వినపడిందా కంఠం. 

“బామ్మగారూ. బావున్నారా?” 

అనన్య వెళ్ళి తలుపు తెరిచింది. అవతల 

పక్క మాసిన తెల్ల లుంగీ, తెల్లజుబ్బాలో ఓ ఏభై 
అయిదేళ్ళతను నిలబడి వున్నాడు. బండ 
కళ్ళద్దాలు ధరించడం వల్ల వాటి వెనక వున్న కళ్ళు 

పెద్దగా కనిపిస్తున్నాయి. నుదుట గంధం బొట్టు 
నిలువుగా పెట్టి వుంది. 

“మ్వీర్రా లింగమయ్యగారూ రండి... రండి...” 

చిరునవ్వుతో ఆహ్వానించింది అనన్య, 
“ఎలా వుంది మీ బామ గ? బావుందా?” కుశల 

(ప్రశ్న వేసాడు లింగమయ్య. 
“అట్టే బాలేదండి. నిన్నటినించి ఒకటే దగ్గు. 
“అలాగా పాపం!” టి.వి. అనౌన్సర్లా, వచ్చిన 

ఆనందంతో కూడిన చిరునవ్వుతో ఆ సింపథటిక్ 
డైలాగ్ని చెప్పాడు లింగమయ్య. 

ఇద్దరూ లోపలికి దారి తీసారు. 
“ఏమ్మా ఎలా వుందీ పూట?” అడిగాడు! 

లింగమయ్య బామ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి. 

“చావు వచ్చినా బావుండేదయ్యా. అదీ 
రాదాయో”. 

“కడుపు నొప్పి ఇంకా తగ్గలేదా?” అడిగాడు 
లింగమయ్య. 

“లేదయ్యా, చంపేస్తోందా నెప్పి”. 
లింగమయ్య కాసేపు ఆవిడ కడుపు నొక్కి 

చూసాడు. 

“రాత్రంతా దగ్గుటగా?” అడిగాడు. 

అనన్య వంక మెచ్చుకోలుగా చూసి చెప్పింది 

బామ్మ- 

“అవునయ్యా, కోరింత దగ్గులాంటి దగ్గు 

వచ్చిపడింది.” 

“బి.పి. ఎంతుంది?” 

“ఒన్ సెవెంటీ బై ఒన్ట్వంటీ'”. 
చ్చా....చ్చా.... బ్లడ్ ప్రషర్ ఎక్కువైన 

కొద్దీ హార్ట్ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువై ప్రమాదం... 
మందు వాడడం లేదా?” అడిగాడు. 

ఆవిడ అనన్య వంక చూసి కన్ను గీటింది 

చెప్పమన్నట్టుగా. 

“లేదండీ. మందేం చేస్తుందే పిచ్చితల్లీ అని 
నూట ఎనిమిదిసార్లు లింగాష్టకం చదివింది” 

చెప్పింది అనన్య, 

“అదేం పని బామ గారూ. లింగాష్టకం బిపికి 

మందా ఏమిటి?” లింగమయ్య ఆనందంగా 

ప్రల్నించాడు. 

“కాదా? మందులు బొందకి. ఈ బొందని 

16 - 31 మార్చి 2002 

నృవ్చించింది. దీన్ని తీనుకెళ్ళేది ఆ 
పరిమేశివుడేకదయ్యా ఆయన్ని ప్రార్థిస్తే అన్నీ 
సర్దుబాటు చేస్తాడు.” 

కా చ్చొాజంచ్చొ.2 మీరు ఈ కాలానికి 
చెందిన వారు కాదు బామ శ్రగారూ, పద్యాలు 

శ్లోకాలు మందులా పని జేయవుగదండీ అంటే 
వీనిపించుకోరే?” 

“శివాజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదంటారు కదా. 
కాబట్టి బి.పి. పెరిగినా, సుగర్ కౌంట్' హెచ్చినా, 

గాడ్స్ సరిగ్గా పని చేయకపోయినా లింగాష్టకం 
చదువుకుంటే, అన్నీ బాగవుతాయి నాకు. ఈ 
మందులు ఊరికే అలంకారానికి కాని ఇవి 
వాడతానా పెడతానా”. 

“మీరు ఆరోగ్యాన్ని నెగెక్ట్ చేయకూడదు 
బామ్మగారు. ఇప్పుడు మీ వయసెంత?” 

“.... సరిగ్గా చెప్పాలంటే ఎనభై ఏడు”. 
“ఇంకో పదమూడేళ్ళు గిర్రున తిరిగితే వంద 

పూర్తవుతాయి. నా మాట విని మీరు మందులు 
(శ్రద్దగా వాడుతుంటేనే అంతా సవ్యంగా వుండేది”. 

“ఆవిడ వందేళ్ళు 'బ్రతికితే' అనే బాధ 

ధ్వనించింది అతని మొహంలో, కంఠంలో కూడా! 
“నా బొంద. అంత ఆయుర్జాయం 

నాకెందుకయ్యా? నీలాంటి పెళ్ళయిన వాళ్ళకి 
కావాలి గాని” నిరుత్సాహంగా చెప్పింది బామ్మ. 

“దగ్గు తగ్గినట్టుందే?” (ప్రశ్నించాడు 
లింగమయ్య. 

“ఆహా. నిక్షేపంగా తగ్గింది” చెప్పిందావిడ. 
“దగ్గాగక పోతే తెల్దారు రూమున లేచి 

లలితా సహస్రనామం పదకొండు సార్టు చదివింది 
బామ్మ. దాంతో దగ్గు తగ్గింది.” చెప్పింది అనన్య, 

చెప్పాక బామ్మ వంక చూసింది. అనన్య ఊహించి 

నట్టుగానే బామ్మ మెచ్చుకోలుగా చూసింది 

అనన వంక. 
“ఏది ఏమైనా మీరు ఆరోగ్యం విషయంలో 

ఆక్ప ఇఫిరీ ఎలీటలీ జీల 'లపీ3టక్ ' లపీస్టులీా పం 
ద్వా గ్ ప్రయురిణ స ఖృసాం ఆనే వ్యం వషుని. 

టాడా 
(ఆం తీస. సంటేత తత్త 

కాసింత జా(గ్రత్తగా వుండాలి బామ్మగారు” 
చెప్పాడు లింగమయ్య ఆవిడ నాడి చూస్తూ, 

“ఇప్పుడిప్పుడే ఆగదు లేవయ్యా ఈ పాడు 
నాడి. నాకేమో పోవాలనుంది. కాని ఆ సైవాక్త్ 
పిలుపే ఇంకా భాలే వయస. 

“వస్తుందిలే బామ్మ" చెప్పింది అనన్య. 
“ఎప్పుడు? ఎప్పుడని నా ప్రశ్న. ఇప్పటికి 

ఏభైఏళ్ళుగా “ఇదిగో ఇవాళ, ఇదిగో ఇప్పుడే" 
అనుకుంటూనే వున్నానా? ఇంతదాకా వచ్చిందా? 
అది రావాలనే నా తపనంతా”. 

“మీరు ఊరికే ఇదవకండి. వస్తుందిలెండి, 
ఎప్పుడో ఏ క్షణం లోనో” చెప్పాడు లింగమయ్య 
ఆవిడ కళ్ళని కిందకి లాగి చూస్తూ, 

“రోజూ నేను పడుకోబోయే ముందు ఆ 
సదాళివుడ్ని అడుగుతాను, రేపు బామ శ్ర లేవకుండా 

చేయవయ్యా అని. కాని బామ్మకి మర్నాడు 
మెలకువ వస్తూంటుంది” చెప్పింది అనన్య. 

“రాగానే, ఓ మూడు కళ్ళవాడా, ఈ రోజు 

నన్నో కంటకనిపెట్టి రాత్రి నిద్రపోయేలోగా 
శాశ్వత నిద్ర ప్రసాదించవయ్యా' అని ప్రార్థించి 
మరీ మంచం దిగుతాను. ఊహు.... పై నించి 
పిలుపురాదు నాకు”. 

“వస్తుంది లెండి. మీరు ఊరికే ఇదవకండి.” గి 
కొద్దిగా ఏడుపుగొంతుతో చెప్పాడు లింగమయ్య! 

“అదేం ఖర్మో నాకు తెలిసిన వాళ్ళంతా నా 
కళ్ళ ముందే పోతున్నారు. నాకు వచ్చిచావదు ఆ 
దిక్కుమాలిన చావు”. 

. “వెనక, ముందు అందరం ఏదో ఓ రోజు 
పోయే వాళ్ళమే గదా బామ్మ" చెప్పింది అనన్య 
బామ్మ నుదుటి మీద ఆప్యాయంగా నిమురుతూ, 

“ఆ వెనక ముందులోనే తేడా వుందని ఊరికే 
ఇదవుతున్నానే. ఏం చేస్తాం? ఎవరికెంత 
ఆయుమ్మంటే అంత కాలం చచ్చినట్టు 
బ్రతకాల్సిందిగా”. 

“మంచిమా! ఇరు” చెప్పాడు లింగమయ్య. 

ఫా4నీరా 



“ప్ప అన్నయ్య పిల్లలు ఎలా వున్నారు?” టాపిక్ 

మార్చాలని అడిగింది బామ ్రై 

“కులాసాగానే వున్నారు. ఈ మధ్యే వాళ్ళ 

"ఇంటాయన ఇంటద్దె పెంచాడట”. 

“అలాగా? పాపం! మీ ఇంటద్దె కూడా క్రితం 

నెలే పెంచినట్టున్నారు?” ప్రల్నించిందావిడ. 
“అవును బామ్మగారు. నూట పదిహేడు 

రూపాయలు పెంచాడు. స్వంతిల్లు అనే భోగం 

కూడా ఓ రాత” చిన్నగా నిట్టూర్పాడు 

లింగమయ్య. 

“ఊరిక ఇదవ్వకు లింగమయ్యా. త్వరలో 

మీరంతా మీ సొంతింట్లోకి ప్రవేశించాలని ఆ 
మల్లికార్టునుడ్ని నిత్యం వేడుకుంటున్నానంటే 

నమ్ము”. న 

“అమ గమ, [ ఎంతమాట! నాకలాంటి వుద్దేశం 

లేదు సుమండీ”. 

“నీకున్నా లేకపోయినా నాకుంది కదా 

లింగమయ్యా”. 

“సరే వెళ్ళాస్తాను బామ్మ గారు. ఊరికే ఎలా 

వున్నారో చూసి పోదామని వచ్చాను” రెండు 

జామకాయలు గల ప్లాస్టిక్ కవర్ మందుల బల్ల 

మీద పెట్టి చెప్పాడు. 
“మా దొడ్డో కాసాయ్ బామ్మగారు. దగ్గు 

తగ్గాక మీరు ఒకటి తినండి”. 
“కూర్చో లింగమయ్య. ఏమిసేతురాలింగా' 

“పాడతాను విందువుగాని”. 
“ “అదేం! మళ్ళీ గుండె నొప్పిగా వుందా 

“బామ్మ?” ప్రశ్నించింది అనన్య. 

“అవునమ్మా” అని 

లింగమయ్యతో స 

“నిజంగా గుండాగిపోతుందా అన్నభయం 

“కలిగించేంత నొప్పి, కాని అది గేస్ నొప్పని డాక్టర్ 

చెప్పాడు. గేస్ పైకి తన్ని గుండెని అదిమితే 
అలాంటి నొప్పి వస్తుందిట” అంది. 

1 “నాకు మీ పాట వినాలనే వుంది. కాని వెళ్ళాలి 

జవాబుచెవ్చి 

బౌటుళ! ఆటీ అతక్కాయి! టి.వీ చు 

ట్రం క్ం ప్పుడ్, టె తంటుంబి 

[ఈం ఈస్త్య. నందీ తతో 

బామ్మగారు. ఆఫీన్నించి ఇంటికి వెళుతూ 
చూసిపోదామని వచ్చాను”. 

“దారి కదానా? ఇవాల్టికి కుదురుగానే 

వుండేట్టుంది ఆరోగ్యం. మీ అన్నాయ్ పిల్లలిద్దర్ని 

ఓ సారి రమ్మని చెప్పు. వాళ్ళనెప్పుడో చూసాను”. 

“ఎలా వస్తారు బామ్మగారూ! మీరే చెప్పండి. 
రాకూడదు కదా” చెప్పాడూ లింగమయ్యా. 

“అవునవును. మర్చేపోయాను”. 

“కాస్తంత జా[గ్రత్తగా చూసుకోండి ఆరోగ్యం. 
మందులు వేసుకుంటూండండి. ఫెర్రంఫాస్ సిక్స్ 

ఎక్స్ పూటకి నాలుగైదు చొప్పున వేసుకుంటే, ఆ 
నీరసం తగ్గుతుంది. మీకేమో ఇంగ్లీషు మందులు 

తప్ప నా హోమియో వైద్యం పడదు” 
“చెప్పద్దు. నువ్వు నక్స్వామికా అనే మందిచ్చిన 

ప్పట్నించి హోమియో మందంటేనే భయం 

లింగమయ్యా”. 

లింగమయ్య లేచి బయటికి నడిచాడు. 

అనన్య అతని వెనకే దారి తీసింది. అతను 

బయట వున్న సైకిల్ ఎక్కి వెళ్ళాక తలుపు మూసి 

బామ ల గదిలోకి వచ్చింది. 
“ఎడ విరగడయ్యాడా?” అడిగింది బామ [్రై 

“వెళ్ళాడు”. 

“థాంక్గాడ్” అని బామ శైమంచం మీద లేచి 

కూర్చుని చెదిరిన జుట్టుని చేత్తో సరిచేసుకో 
సాగింది. 

“ఇవాళైనా చెప్తావా బామ్మా నాకు ఈ 

లింగమయ్య కథ?” ఆసక్తిగా అడిగింది అనన్య, 

“ఏముందే చెప్పడానికి? ఆ అద్దం దువ్వెన 

“ఇవ్వను. ఈ లింగమయ్య రాగానే ఎందుకు 

నువ్విలా పేషెంటులా నటిస్తావు? నీ ఆరోగ్యం 
బావుండాలని నోటితో చెప్తూన్న అతనికి 
మనసులో నువ్వు చావాలని ఎందుకుంది? అతని 
అన్న పిల్లలెవరు? వాళ్ళు మనింటికి ఎందుకు 

రాకూడదు? ఈ బేతాళ ప్రశ్నలకి నాకింతదాకా 

ఇ 

అలక్ట్రీణు. -రబుతే ఇకకేల్గా; 
$వెని, 
ఉష్టృకు 

జవాబులు తెలీవు. ఇవాళైనా చెప్పు బామ్మ”. 
“చెప్పాకదుటే, అవన్నీ చెప్పకూడదని”. 

“ఎందుకు చెప్పకూడదు?” 

హి 

“......యం వచ్చినప్పుడు చెప్పానంటే, 
కుదరదివాళ. నువ్వు చెప్పాల్సిందే, నేను వినాల్సిందే 

బామ్మా. 

“ఇవాళ మూడ్ లేదు. ఇంకోసారి”, 
“అదేం కుదరదు. ఇప్పుడు నువ్వు నాకు 

చెప్పాలిందే. ” మొండిగా చెప్పింది అనన్య. 

“నాట్ నౌ అన్నానా?”. 

“పోనీ కొంచెం చెప్పు బామ్మ. డైలీ టీ.వి. 
సీరియల్లో లాగా” బతిమాలింది. 

“అచ్చం టి.వి. డైలీ సీరియల్లో లానేనా?” 
నవ్వుతూ అడిగింది బామ్మ. 

“అవును. ట్వంటీత్రీ మినిట్స్ దాకా చెప్పు”. 

బామ్మ కొద్ది క్షణాలు నవ్వుతూ కళ్ళు 

మూసుకుంది. 

“ఎందుకు నవ్వుతున్నావు? చెప్పకుండా ఏదైనా 

ట్రిక్ వేస్తున్నావా?” అనుమానంగా అడిగింది 
అనన్య. 

“లేదే. గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాను. నిన్నా? 
ఇవాళా? ఏభై ఏళ్ళక్రితం సంగతి కదా”. 

“చెప్పుబామ్మ. ప్లీజ్ ఎప్పటిలా దాటేయెద్దు” 
సిన్సియర్గా అర్థించింది అనన్య. 

“సరే కొంచెమే చెప్తా నివాళు అతని పేరు 
(గ్రామం. అతనితో మొదలవుతుందీ కథ”. 

“గ్రామం? అదేం పేరతనికి?” అడిగింది 

అనన్య అడ్డుపడి. 

“అతని అసలు పేరు జి.రామం. ఇంగ్లీష్లో 
రాస్తే జి పుల్స్టాప్ ఆర్ ఏయం ఏయం.... అతని 
ఇనీషియల్ పక్కన వున్న చుక్కని కొట్టేసి 
అతన్నంతా (గ్రామం అని పిలుస్తుండే వారు”. 

“ఓ... అతను నీకేమవుతాడు బామ స 
“సంగీతం మాస్టారు”. 

“సరే చెప్పు” 
“ఇప్పుడు చిన్న బ్రేక్. రైల్వే స్టేషన్కి ఎదురుగా 

నగరానికి వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఏభై 
చదరపు గజాల ఇల్లు అద్దెకివబడును. బాత్ రూం 
రైల్వేస్టేషన్లో కలదు. టింగ్ టింగ్ టింగ్... మా 
కేశ తైలం ఉపయోగించి మీ జుత్తును వంకీలుగా 
తిప్పుకోండి. అవి తిరగకపోతే, మా షాపు చుట్టూ 
తిరగండి. డింగ్ డాంగ్ డింగ్. చెవిటి మిషన్ 
పెట్టుకున్న యువతికి చత్వారం జోడు గల వరుడు 
కావలెను... డింగ్ డాంగ్ డింగ్”. 

“ఏయ్ బామ శ్రి ఏమిటివి?” అడిగింది అనన్య. 
“ప్రకటనలు. స్పాన్సరర్స్ ప్రకటనలు లేని 

టి.వి సీరియల్ వుండదు కదా... అలాగే నే చెప్పే 
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హి 

ఈ డైలీ సీరియల్ని స్పాన్సర్స్ వాళ్లు... వంద 
రూపాయల నగదు బహుమతి పొందండి. పోయిన 
మా ఏభై వేల చంద్రహారం వెదికి అప్పగించండి. 
వివరాలకు...” 

“బామ్మా...” 

“నువ్వేకదే. టీ.వీ. డెయిలీ సీరియల్లా 
చెప్పమంది. అలాగే చెప్తున్నాను... షార్ట్హాండ్ 
తెలిసిన మగ సెక్రటరీ కావలెను. యువకు(తు)లకి 
ఆ నిబంధన వర్తించదు. లేడీస్ హాస్టల్లో వారంలో 
మూడు రోజులు ఉతుకుటకు అనుభవజ్ఞులైన 
(డ్రైక్లీనర్స్ కావలెను. వెంటనే సంప్రదించండి...” 

“అబ్బబ్బ బామ్మ. స్టాపిట్ ఐసే. ప్రకటనలు 
ఆపి విషయంలోకి రా బామ్మ”. 

“ఏదీ. ప్రకటనల టైంకి ఇంకొకటి వుంది కదే. 
అన్నీ ఫిలప్ కాకపోతే, టి.వి.సీరియల్ గిట్టుబాటు 
కాక మధ్యలో ఆపేయాలి... ఆల్ఫేషియన్ డాగ్ 
అమ్మకానికి ఉంది. భయపడక బిస్కెట్లతో రండి... 
అమ్మయ్య. (ప్రకటనలు పూర్తయ్యాయి. ఇక 
సీరియల్ టైంలోకి వద్దాం. అతని పేరు గ్రామం. 
అతనితో మొదలవుతుందీ కథ. అసలు పేరు 
జి.రామం, ఇంగ్లీష్లో రాస్తే...” 

“ఇదంతా ఇందాక చెప్పావు బామ్మ” 
అడ్డుపడింది అనన్య, 

“ఫ్రకటనల తర్వాత ముందు జరిగింది రీవైండ్ 
చేస్తారు కదా, టీ.వీ. సీరియల్స్కి. ఆ పద్దతిలో 
వచ్చానన్నమాట”. 

“ఎందుకు విసిగిస్తావ్ బామ్మా. అతను నీ 
సంగీతం మాస్టారు. తర్వాత?” చిరాగ్గా అడిగింది 
అనన్య, 

“ఆయన అమూల్యమైన సలహానిచ్చారు 
నాకు” 

అనన్య అసక్తిగా వింటోంది. 

అనన్య తన బామ్మ చెప్పేదాని కోసం శ్రద్ధగా 

“నిన్నే బామ్మా. చెప్పు”. 
“టీ.వీలో కరెంట్ పోతే ఏమౌతుంది? సీరియల్ 

మిస్ అవుతాం. అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ 
పోయిందన్న మాట. మళ్ళీ అది వచ్చేసరికి ఈ డైలీ 
సీరియల్ టైం అయిపోతుందన్నమాట'. 

“అంటే ఆ తర్వాతది చెప్పనంటావు!” 

“మళ్ళీ రేపు -ఈ,టైంకే ఇక్కడే కలుసుకుందాం. 

మా చిరునామా....” 
అనన్య దిగులుగా చూస్తూ అడిగింది. 

“ఎందుకు బామ్మా. నానించి ఏదీ దాచని 
నువ్వు ఈ ఒక్క విషయం మాత్రం చెప్పకుండా 
దాటేస్తుంటావు?” 

“సమ....యం వచ్చినప్పుడు చెప్తాలేవే పిల్లా? 
“అదెప్పుడు వస్తుంది?” 
న! త్వ ర! లోనే” 

“..అని నమ శ్రమంటావు”. 

బామ గ్ర అనన్య జుట్టు నిమురుతూ చెప్పింది. 

“పిచ్చిపిల్లా. నీకు చెప్పకపోతే ఎలా? 
అందరికన్నా ముందు నీకే తెలియాలది. నేనే 
చెప్పాలనుకుంటున్నాను. త్వరలో అంతా చెప్తాగా. 
ఇదవ్వకు” 

“అప్పటిదాకా నాకు సస్పెన్సా?” 

“అవును”. 

“ఆ లింగమయ్యని కూడా రెండు 

మూడుసార్లు అడిగాను. చెప్తేనా?” 
“ఎందుకు చెప్తాడు? చెప్తే అతనే నష్టపోయేది, 

అందుకని చెప్పడు. తొందరపడకు. నింపాదిగా 
నేనే నీకు ఆ విషయమంతా చెప్తాను. అలా 
అబిడ్స్దాకా వెళ్ళొద్దాం పద” 

“ఏం?” 
“బాంబే పావ్భాజీ తినొద్దాం.... డింగ్ డాంగ్ 

డింగ్ ఉంగరం ఆర్డర్తోపాటు సైజ్కోసం మీ 
వేలుని కూడా పంపండి. డింగ్ డాంగ్ డింగ్”. 

శరా 

లింగమయ్య బామ గగౌరింటి నించి సరాసరి 

సైకిల్ మీద తన ఇంటికి చేరుకున్నాడు. సైకిల్ని 
గోడకి ఆనించి కిటీకీకున్న ఇనుప చైన్ని సైకిల్ 
చక్రంలోంచి దూర్చి దానికి తాళం వేసి లోపలకి 
వెళ్ళాడు. లింగమయ్య భార్య అతన్ని చూసి టీ.వీ. 
సౌండ్ తగ్గించి మొటమొటలాడుతున్న భర్త 
మొహం వంక చూసి అడిగింది. 

“ఏమిటలా వున్నారు?”. 
“ఏమిటా! నీ శ్రాద్ధం” 
“అదేమిటండీ? నేనేం చేసాను. నా మీద 

అరుస్తారు?” 

“నీ మీదెందుకు అరుస్తానే. నీ మూతి 
పళ్ళురాలగొట్టా. నా కోవం నీ మీదకాదే 
కొండముచ్చు మొహం దానా”. 

“బామ్మ గారింటికి వెళ్ళి వస్తున్నారా?” 
అడిగింది వెంటనే. | 

“అవునే అప్రాచ్యపు పీనుగా”, 
“అదీ సంగతి. నాకు చటుక్కున గుర్తు 

రాలేదు. బామ గగారు బావున్నారా?” 
“గుండ్రాయిలా వుందే నీ మొహం ఈడ్చా”. 
“నిన్నో మొన్నో ఆవిడ కండిషన్ సీరియస్గా 

రు?” 
“శ్రీ వెంకటేశ్వర గోవింద నామావళి నూట 

పదహారు సార్లు చదివిందిట. దాంతో యముడు 
తన భటులని వెనక్కి పిలిపించేసాడు”. 

“ఇవ్వాళ ఎలా వుంది ఆవిడ ఆరోగ్యం?” 
“ఇవాళే కాదు. నేను చచ్చేదాకా పోదు. అసలు 

ఆవిడ పోనే పోదే...” భార్యని తిట్టడానికి 
తిట్టకోనం వెదుకుతూ ఆగిపోయాడు 
లింగమయ్య. అతను స్వతహాగా సాత్వికుడు. 
బయట ఎవరిముందూ నోరు పారేసుకోడు. ఎవరి 
మీదైనా కోపం వస్తే దాన్ని భార్యముందు ప్రదర్శించి 
నార్మల్కి వస్తూంటాడు. వారి ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళ 
వైవాహిక జీవితంలో అది సర్వసాధారణం కాబట్టి 
ఆవిడ కూడా భర్త తనని కారణం లేకుండా తిడితే 
పట్టించుకోదు. కారణం వుంటే, లింగమయ్య 
ఆవిడని బాహాటంగా చస్తే తిట్టడు. గోడవతలకి 
వెళ్ళి గోడనే తిడతాడు. డైరెక్ట్గా ఆవిడ్నే తిడితే 
కొడుతుంది. 

-(ఇంకావుంది) 

ోాోాాహాయోాోాడడాడడడడడతడతఊతడ్డత 

సీం ఈస్ప సందర తత్ర 



? కీ॥శే॥ ఏడిద కామేశ్వరరావు 

; మోహన 

28వ మేళకర్త హరికాంభోజి 
రాగం యెక్క జన్యరాగం 

: త్రిశ్రగతి 

(కర్ణాటక సంగీతం) 

సరిగపదస 

సదపగరిస 

తాళం 

ఆరోహణ 

అవరోహణ : 

1 షడ్డము, చతుశ్ళతి రిషభం, అంతరగాంధారం, 

/ పంచమం, చతుశ్చతి దైవతం - యీ రాగంలోని 
స్వరాలు. 

(ప్రాచీనమైన యీ మోహనరాగం ఎక్కువగా 
వాడుకలోనున్న ప్రసిద్ద రాగాలలో ఒకటి. 

అన్యస్వరమైన కాకలినిషాదం యీ రాగంలో 
చేర్చబడి బాణీ కూర్చడం జరిగింది. ఈ గీతానికి 
నేపథ్య సంగీతంలో (1016/066 ౧౮5|౦)లో 
శుద్ద మధ్యమం కూడా ఉపయోగించబడింది. 
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు సుమారు 

; కీ॥శే[కుమారి శ్రీరంగం గోపాలరత్నం 

రాగ్: భూసాలి 

- హిందుస్తాని సంగీతం 

ఆ దాద్రా 

(హిందుస్తాని సంగీతం) 

తననన 

[ఏం స్త. ఏంగీత రీత్రో 
[ట్ల 

స్వరకర్త లలిత సంగీత 

విద్వాంసుడు, వాగ్లేయకారుడు 

ఎం. చిత్తరంజన్ 
సమర్పిస్తున్న శీర్షిక ఇది. 

ఫోన్ నెం. 040-7402993 

30 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన డాక్యుమెంటరీ చిత్రం “శ్రీ వేంకటేశ్ళర 
వైభవమ్”లో యీ పాటను గోపాలరత్నం మృదుమధురంగా గానం 
చేశారు. గీత రచయిత కామేశ్వరరావు గారు తిరుమలేశుని మనసారా 
స్తుతించిన యీ గేయం అంతకు ముందే ఆకాశవాణిలో చాలాసార్లు 
'ప్రసారమై జనాదరణ పొందింది. 

హిందుస్తాని సంగీతంలో కూడా యీ రాగం చాలా ప్రసిద్ధమైనదే. 
ప్రఖ్యాత హిందీ సినిమా దర్శకుడు వి.శాంతారాం 1950 (ప్రాంతంలో 
“అమర్ భూపాలి” అనే మరాఠీ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అందులో భూపాలి 
అని పిలువబడే యీ రాగంలో “ఘన శ్యామసుందరా శ్రీధరా”అనే గీతానికి 
మహారాష్ట్రలో గల ప్రాముఖ్యతను, విశిష్టతనూ అద్భుతమైన విధంగా 
తెలిపారు. గానకోకిల లతా మంగేష్కర్, పండిత్రావ్నాగర్కర్ల గాత్రాలలో 
ఆ పాట “థీమ్సాంగ్” (1౧6౧6 50గ0) గా 'ప్రదర్శితమౌతూ 
ఎంతటి వారినైనా సమ్మోహితులను గావించే రీతిలో స్వరకర్త 
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వసంత్దేశాయి చేత తీర్చిదిద్దబడింది. మరాఠీ భాషా చిత్రమైనా భారతదేశమంతటా దిగ్విజయంగా ఆడి జనాలను |) 
ఉ(ర్రూతలూగించిందంటే ఏ మాత్రం అతిశయం కాదు. అజరామరంగా నిలిచిపోయే యీ పాటకు ఎంతో ప్రభావితులై 
హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషా చిత్రాలలో సైతం అనేక సుమధుర గీతాలను సృష్టించారు స్వరకర్తలు. 

కుమూరి శ, రంగం గోపాలరత్త 

, తడ ]డ్రకీ గ్యూ6 సాశిసపా! ఏ౨ఎ| 
వ న్ జం న. + 2 గ ఆవఫ్ లును జారి, 

వ ణా జక! తక 

) మప ప టం వప | పాప|వసడ (డా 

నళ క్త (న. , .త్వు! దీవనా! కా?! లే 

| ప జస|డసా[ఎఏ3 (300 | కక] కడ 
న ము. /ు క క స్త (అంక (చే.ల్సి ! 

నరా. వాజి 
పలి“ 

క స శఉపప[|వవడ 

ఇలా స్టర్థక్త(్తాన్ష | కకక | సతో, . 1 ను
. 

క్క కతల జా కి ణన 

దళ (120 1టటు లన మివ నా. 5! 

ఢాం. మై |అటుటు ॥ ర సన్ 

జంక 1 ఓజన | కాన్! టన స 2 [42 | 624 [2 
వువజ (కతా ప | భశళ్తు[కా. పు... 

అతాళా, వీత [ 

చరక, పీప్! ॥ 
చ? (6చచి | 
పెళచలటు (పీ 13 లం? = 

యిత్యాది అన్వర్ధమైన అనేక బిరుదులు, అపారమైన కీర్తి _ వారి భామాకలాపం , కృష్ణశాస్త్రి గ రంయక గ గాలు మా ర 
ఆర్జించుకున్న కుమారి గోపాలరత్నం గడచిన శతాబ్దిలో వాటిని, ఓయి తుమ్మెదా", "మురళీధరుని మోహనగానము”, _ 
తెలుగుదేశంలోని కర్లాటక సంగీత విదుషీమణులలో మనమ”, “కనిపించునా గతము”, మొదలగు లలిత 
తులలో తద చు న చ్చు గీతాలను, నండూరి సుబ్బారావు గారి ఎంకి పాటలను, “కస్తూరి 

విజయనగరం జీల్లా పుష్పగిరిలో 1939లో జన్మించి రంగయ్య” వంటి లలిత శాస్త్రీయ రచనలను కమనీయంగా 
లా ల్యే కళ, ల 

గోపాలరత్నం తన సంగీత అక్షరాభ్యాసం కవిరాయని పా కరా పాలం కారాల... సరి . అక 
జోగారావు గారి వద్ద ప్రారంభించారు. 9వ ఏటనే పాడటం _ ఎ'తొల్ 'నిదురమ్మా కదం ఎగమె రావమ్మా" అనే పాటను 
ప్రారంభించిన యీవె ఆ తరువాత ప్రముఖ గోపాలరత్నం పాడగా ఆ గీతం చాలా పాప్యులర్ అయింది. 

విద్యాంసులు డా! శ్రీపాద పినాకపాణి గారి వద్ద సంగీత 1977 నుండి హైదరాబాదు ప్రభుత్వ సంగీత, నృత్యకళాశాల 
శాస్రపారం ఆకళిఠపు చేసుకున్నారు: ఆ కః తమైన ప్రిన్సిపాల్గా పని చేశారు. 1989లో ఆకాశవాణి హైదరాబాదు 
సీ ౦, అనమాన ప్రతిభ హ్ | తో స తని _ కేంద్రంలోని మహిళా కార్యక్రమ విభాగానికి డా॥ ఎం. పద్మినీదేవి 

తనదైనైలితో ఆంధ్రదేశంలోనే కాక, దేశ విదేశాలలో ఈచిన శక బక హహ. న. 
4 లు సైతం కచేరీలు చేసి మెప్పుపొందారు. ఈమె సోదరుడు “మె అత్యం న ని క్వ శ ౫ త్స. త్వ 

శ్రీ గోవిందాచారి కూడా సుప్రసిద్ద శాస్త్రీయ, లలిత “మేను పద్మత్రి చ బు 
కంప ని కజుతకో కయ జిలో 'ఆసోన 1992లో స్టానిక' ఇందిరా ప్రియదర్శిని ఆడిటోరియంలో 

విద్వాంసుడుగా పని హాటు ఇ ఆహూతుల సమక్షంలో హైదరాబాదు ఆకాశవాణి నిర్వహించిన 
అబు లి ే 

లలిత సంగీత కార్యక్రమంలో గోపాలరత్నం కొన్ని. పాటలు 
వాణిలో దాదాపు రెండు దశాబ్దాలు 

ని ల న సు అడ్యోయు చేశారు జ్ త పాడారు. ఆకాశవాణిలో టాప్(గ్రేడ్ సంగీత విదుషిగా పేరొందిన 
ల సు 

మారి గోపాలరత్నం 1993లో 54వ ఏట దివంగతులైనారు. 
గీతాలు, లలిత శాస్త్రీయ గీతాలు, అన్నమాచార్యక్తీర్తనలు య ల 

మె అకాల మరణం సంగీతలోకాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. 
స నేకమంది సరకర్తల బాణీలను *ంై స్వరపరచిగాన౦ చేశారు. ఆ ధి స్తనం ఇ సంగీత 'రత్న' మైన గోపాలరత్నం జీవితం యింత అర్ధంతరంగా 
శ్రావ్యంగా గానం చేశారు. ఎన్నో సంగీత రూపకాలకు, 

ముగియడం అత్యంత విచారకరం. 
యక్షగానాలకు తమ గళంతో రక్తిగూర్చారు. కూచిపూడి 9 

00 ఈస్తసంటేస తత్త్ 



తూర్పుగోదావరి జిల్లా, రామచంద్రాపురం 

తాలూకా ఏడిద (గ్రామం శ్రీ కామేశ్వరరావుగారి 
జన్మన్హలం. వేంకట రాజ్యలక్ష్మి, కొండల 

రాయుడుగార్లకు 1914 సం॥ సెప్టెంబరు 12వ తేదీ 
జన్మించారు. 

వదేళ్ళ వయన్సునుండే 

పాటలు రాసి పాడటం, నాటకాలు 

రాసి ఆడించడం చేస్తుండేవారు. |, 

1930 నం॥లో న్వతం,।, 
'తోద్యమంలో పాల్గొని లారీ |. 

దెబ్బలు, జ్ఞైలు శిక్స అను[. =. 

1 | భవించారు. ఆంధ్రకేసరి ప్రకాశం |. 

| పంతులుగారికి కార్యదర్శిగా పని ||. 
ఇ] చేశారు. ప్రకాశం పంతులుగారు 
శ్రీ నడిపిన 'న్వరాజ్య' పత్రికకు 
సహాయ సంపాదకుడిగా పత్రికా 

రంగంలో అడుగుపెట్టారు. ఆ 
తరువాత గృహాల క శ్ర 

మాసపత్రికలో, ప్రజామిత్ర వార 
జ పత్రికలో ప్రధాన సంపాదకుడిగా 

పని చేశారు. 

1936నుండి అప్పుడప్పుడు మద్రాసు కేంద్రం 
నుండి పిల్లల కార్యక్రమాలు సమర్పించేవారు. 
1949లో విజయవాడ ఆకాశవాణి కేంద్రంలో పిల్లల 
కార్యక్రమ ప్రయోక్తగా ఉద్యోగంలో చేరారు. వారం 

ఏడిద కామేశ్వరరావు 
వారం పిల్లల కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ రేడియో అన్నయ్యగా వందల కొలది 
పాటలు, నాటికలు, రూపకాలు ఇంకా ఎన్నోరచనలు చేశారు. “ఒక పిలుపులో 

పిలిచితే” అనే వేంకటేశ్వరుని ఉద్దేశించి ఈ పాటను రాశారు. 

కామేశ్చరరావుగారు పిల్లల వికాసం కోసం బాల సంఘాలు స్థాపించారు. 

బాలభారతీ విద్యాలయం అనే స్కూలు 

నడిపారు. ఈయన రచనలు బాలభారతి, 

పాలవెల్లి (బాలల గేయాలు) రంగబాల 

(బాలల నాటికలు) ఒప్పులకుప్ప 

(నృత్యనాటికలు) బొమ్మల కొలువు 

| (కథాకదంబం) అల్లూరి సీతారామరాజు 

| చరిత్ర ప్రచురితమైనాయి. ఆకాశవాణిలో 
1 వదవీ విరమణ చేనిన తరువాత 

హైదరాబాదు బాలల అకాడమీలో “బాల 
చంద్రికికు ఎడిటర్గా పనిచేశారు. బాలల 

| అకాడమీ తరపున ఎన్నో పుస్తకాలు 
ప్రచురించారు. పిల్లల కోసం ఎన్నో 

ఆడియో కేసెట్టు వెలువరించారు. 

“బాలకళాభారతి' లాంటి ఎన్నో 

' బిరుదులు, ఎన్నో సంస్థలచే, ప్రభుత్వం 
చేత అనేక సన్మానాలు పొందిన శ్రీ ఏడిద 

కామేశ్వరరావు గారు తమ జీవితమంతా పిల్లల కోసమే వెచ్చించారంటే 

అతిశయోక్తి కాదు. బాలల అకాడమీలో కామేశ్వరరావుగారు పప్పెట్రీ (తోలు 
బొమ్మలాట)కి కూడా సముచిత స్టానం కల్పించి అభివృద్ధి చేశారు. బాలల 

అభ్యున్నతికోసమే తన జీవిత కాలాన్ని వెచ్చించి ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచిన 

కామేశ్వరరావు గారు 1995లో దివంగతులైనారు. 

నాలాల నానానననాాలాల్నా 
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వ. 
నక న రా ర ర చ న్న 

| మోహనరాగం ఆధారంగా కొన్ని చిత్రరీతాలు | 
చిత్రం గానం సంగీతం 

| 1. ఎవరివో ఎచటనుంటివో చంద్రహారం ఘంటసాల ఘంటసాల | 
| 2. _ మధురమధురమీ చల్లనిరియి విప్రనారాయణ ఎ.ఎం.రాజా, భానుమతి ఎస్.రాజేశ్వరరావు | 

| 3.  ఈనాటియీహాయి జయసింహ ఘంటసాల, లీల టి.వి.రాజు / 

[1 ఎంతహాయి యీరేయి గుండమ్మకథ ఘంటసాల, సుశీల ఘంటసాల | 
[5 తెల్లవారవచ్చెతెలియగనాసామి చిరంజీవులు పిిలీల ఘంటసాల | 
[6 లాహిరిలాహిరిలాహిరిలో మాయాబజార్ ఘంటసాల, లీల ఘంటసాల | 
[7. మదిలో వీణలు మైోగె ఆత్మీయులు సుశీల ఎస్.రాజేశ్చరరావు. | 
| 8. తెలుసుకొనవె యువతీ మిస్సమ్మ ఎ.ఎం.రాజా ఎస్.రాజేశ్వరరావు 

9.  పులకించనిమది పులకించు పెళ్ళికానుక జిక్కి ఎ.ఎం.రాజా | 
| 10. తిరుమలమందిరసుందరా మేనకోడలు సుశీల/ఘంటసాల ఘంటసాల | 
| 11.  ఇదిచల్లనివేళైనా పూజాఫలం సుశీల ఎస్.రాజేశ్చరరావు || 

| | 12. . మధురమీసుధాగానం బృందావనం బాలు, జానకి మాధవపెద్ది సురేష్ | 
| 13... నిన్నుకోరి వర్ణం ఘర్షణ వాణీజయరాం భళయరొదొ | 
| 14. . చిన్నదానా ఓసి చిన్నదానా ప్రేమలేఖ కృష్ణరాజ్, భువనచంద్ర దేవా | 
| సో తూనీగా తూనీగా మనసంతానువ్వే _ ఉష సంజీవిని ఆర్.పి.పట్నాయక్. | 

మ జం త. ౧ ౯ 



ఫంక్షన్స్లోగాని, నలుగురు కూర్చుని సరదాగా నవ్వుకునే సమయాల్లోగాని 
సులభంగా ప్రదర్శించడానికి పనికొచ్చేలా “హాసం” సమర్పిస్తున్న 

కామెడీ స్కిట్ ఇది. 

మహేంద్రనాథ్ నిలబడి టేబుల్ మీద ఉన్న అయిటమ్స్తో 
పదో మాజిక్ చేస్తూ ఉంటాడు. వెనక మహేంద్రనాథ్ 
01641 అని రాసి ఉంటుంది. 
మహే: 

మహే: 

లం కక్ 
గ లజ 

కేశ్ 

అబ్రకదబ్ర అబ్రకదబ్ర అబ్రకదబ్ర 

(వెనకనుంచి పట్టార్కర్ చేతిలో కాలింగ్ బెల్ పట్టుకొని 
నొక్కుతాడు) 

ఎవరది... ఈ టైమ్లో డిస్టర్బ్ చేస్తోందీ? 
(బయటికి వెళ్ళి తలుపు దగ్గరకి వస్తాడు, తెరిచే ఉంటాయి) 

అరె తలుపులు తెరిచే ఉన్నాయే... మరి బెల్లెవరు కొట్టారబ్బా? 

(పక్కనుంచి పట్టార్కర్ వస్తాడు) 
నేనేనండి 

ఎవర్ను 
పట్టార్క ని అండి 

పట్టార్కరా...! అదేం పేరు? 

దానికో చిన్న హిస్టరీ ఉందిలెండి... 
హిస్టరీ సంగతి తర్వాత! ముందీ మిస్టరీ గురించి చెప్పు... 
లోపలకి ఎలావచ్చావు ...? ఎందుకొచ్చావు...? వచ్చినవాడివి 
నన్ను డైరెక్ట్గా కలవకుండా అక్కడెందుకెళ్ళి దొంగలా 
దాక్కున్నావు... దాక్కున్నవాడివి ఏదో ఒకటి పట్టుకుపోకుండా 

కాలింగ్ బెల్ ఎందుకు నొక్కావు... నన్ను డిస్టర్చ్ ఎందుకు చేశావ్ 
చెప్పు..? 

ప్రతి ప్రశ్న సప్లిమెంట్ ప్రశ్నతో సహా ఎలా సమాధానం చెప్పాలి 
సార్... 
సప్టిమెంటు జవాబుతోనే చెప్పాలి... ఊం చెప్పు... 
చెప్తాగానీ ముందు... మీరు చెప్పండి సార్... భ్ మెజీషియన్ 
మహేందద్రనాథే కదూ? 
ఏం... బోర్డు కనబడలేదా...? ఈ నా ఆర్భాటం చూసినా 
అర్థంకావటం లేదా...! 

అర్థం అయింది సార్ అర్థం అయింది. కాకపోతే పక్కనున్న ఆ 
'సిగామ్' అంటేనే ఏ డిగ్రీయో అర్హంకాక అడిగా... 
ఓహ్ ఇదా... ఇట్నించి చదువుకో సిక అర్థం అవుతుంది. 

ఎమ్ఎజిఐసి... అంటే మాజిక్... అనే కద్సార్. 
అక్షరాలా అంతే... 

భలే మ్యాజిక్ చేశార్ సార్... అద్దిరిపోయింది. 

థాంక్యూ థాం 
నస నలోే 
ఏయ్... పొగిడేసి చెక్కేద్దామనుకుంటున్నావా... చెప్పు... ఎవర్నువ్వు 

పట్టార్కర్ అండీ... 
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టా. ఏం తీస్ _ సంగీత న. 

పట్టార్కర్ ఏంటి... మళయాళ సినిమా విలన్ కొట్టార్కర్లాగ. 
నాకు మంచి మెజీషియన్ని అవుదామని కోరికండి అందుకని 
సౌత్లో పట్టాభిరామ్, నార్త్లో పి.సి. సర్కార్ లాంటి మెజీషియన్ల 
పేర్లు కలిసొచ్చేలా పట్టార్కర్ అని పెట్టుకున్నా 
శభాష్ 
థాంక్యూసార్... మంచి రోజు, తిథి, వారం, నక్షత్రం అన్నీచూసి 
మరీ పెట్టుకుంటే శభాష్ కాక ఛస్తుందా సార్ 
ఆహా... ఆంత సెంటిమెంటుందా బాబూ నీలో? ఒక్క తిథి వార 
నక్షత్రాలేనా... శకునం కూడా చూశావా - 
అయ్యబాబోయ్ శకునం చూడకుండా ఎలాగండి మా ఇంట్లో 
పట్టింపు విపరీతం... 1 

సరే అర్ధం అయిందిలే... ఇంతకీ నీకు మ్యాజిక్ అంటే ఇంట్రస్ట్ 
అన్నమాట 

అన్నమాట కాదుసార్ ఉన్నమాటే 

(3) 



మహే; 

ఇప్పటిదాకా ఏదైనా మ్యాజిక్ ఐటమ్ చిన్నదైనా సరే ప్రాక్టీస్ చేశావా... 
చేశాన్సార్... ఒకటి ఇప్పుడే ఇక్కడే మీ ముందే చూపిస్తా... 
చూడండి..? ఇదేంటి...? 
ద్రాక్షపండు 

ఏదైనా వస్తువుల్ని మాయం చెయ్యాలంటే ప్రతి మెజీషియన్కి పక్కన 
నమ్మకస్తులైన అసిస్టెంట్ ఉండాలికదా... 
కరెక్ట్... 
కానీ దీన్ని మాయం కర క ఏ అసిస్టెంట్ సహాయమూ 
అక్కర్లేదు. ఒక్క క్షణంలో కంటికి కనబడకుండా మాయం 

చెయ్యొచ్చు. 

ఎలా...? 

(నోట్లో వేసుకొని తినేస్తూ) ఇలా 
హోరినీ అసాధ్యం కూలా... మ్యాజిక్ షోలలో ఇలాంటి చిన్న చిన్న 
ఎంటర్టైన్ మెంట్లు మ, పెట్టుకోవచ్చు... అంతా బాగానే 
ఉంది గానీ... ఒక్కటే నాకు నచ్చలేదోయ్... 
ఏంట్సార్ అది... 
పిచ్చి పిచ్చి నమ్మకాలు అవీ పెట్టుకుంటే నాదగ్గర కష్టంవోయ్ 
అలాంటివి నేను నమ్మను గాక నమ్మను... 
ఏం ఎందుకు నమ్మకూడదు సార్... మనకు మంచి 
జరుగుతుందంటే ఎందుకు నమ గకూడదు చెప్పండి 

ఆ... ఆ... మంచి జరుగుతుందని, అదృష్టం కలిసొస్తుందని పెళ్ళి 

పిచ్చి ఊహలతో జడ్డి డెసిషన్టు తీసేసుకొని వెర్రి వెర్రిగా బిహే 
చేసే కాండేట్టు... (నెత్తిమీద వెంట్రుకలు చూపిస్తూ) ఇదిగో 
ఇంతమంది తెలుస్నాకు. 

సార్ సార్.. నన్ను మరీ అపార్థం చేసేసుకున్నార్సార్... ఏవో 
నమ్మకాలున్నమాట నిజమే గానీ మరీ అంత దారుణం లేదండి... 

దాన్నిబట్టి నా టాలెంట్ని అంచనా వెయ్యకండి సార్ ప్లీజ్... 
అంటే నీకు చాలా టాలెంటుందంటావ్ 
కావాలంటే మరో మ్యాజిక్ చేసి చూపిస్తాన్సార్ 
చెయ్... చూద్దాం 
ఇప్పుడు నేను మీకు ఓ ఐటమ్ ఇస్తా, దాన్ని ఎవరైనా సరే హ్యాపీగా 
తినచ్చు. కాకపోతే దాన్ని ఇంతకు ముందు ఈ భూ ప్రపంచంలో 
ఎవరూ చూడలేదు... ఇక ముందు కూడా ఎప్పుడూ చూడబోరు... 

ఆఖరికి ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడా 

ఆ...! ఆశ్చర్యంగా ఉందే... ఏది ఇయ్యి చూద్దాం... (జేబులోంచి 
ఓ వేరుశనగ కాయ తీసి ఇస్తాడు పట్టార్కర్) ఇదేంటీ... వేరు 

శనక్కాయా!? 

అవునూ 

ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడలేదన్నావే? 
పగల కొట్టండి (మహేందద్రనాథ్ పగలకొట్టి, డిప్పలు రెండు విప్పి 
చూశాడు. పట్టార్కర్ ముట్టుకోకుండా అందులొ ని శనక్కాయిని 
చూపిస్తూ) దీన్ని ఇంతకు ముందు ఎవరైనా చూశారా...? 
ఏం పిచ్చెక్కిందా... కొన్ని వేలసార్లు చూసి ఉంటాను ఇలాంటి 
వేరు శనక్కాయిలని 

ఇలాంటి వేరు శనక్కాయిల్ని కాదండీ... దీన్ని... దీన్ని ఇంతకు 

ముందు ఎవరూ చూడడానికి ఛాన్సేలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడేదీన్ని 
మీ చేత్తోనే పగలకొట్టారుగనుక 
ఆ! 

ఆ... ఇప్పుడు దాన్ని మీరు నోట్లో వేసుకోండి నమిలి మింగయ్యండి. 
(మహేంద్రనాథ్ నోట్లో వేసుకున్నాడు అలాగే చేశాడు) ఇప్పుడు 

చెప్పండి సార్... మీరు ఇప్పుడే పగలకొట్టిన ఈ వేరుశనగ కాయని 
భవిష్యత్తులో ఎవరైనా చూడగలరా... చూడలేరు... ఎందుకంటే 
మీరు మింగేశారుకనుక. 

హోరి... అసాధ్యుడవే... 
అవున్సార్... పాపం... అసాధ్యుణ్లేనట! దయచేసి నన్ను మీ 

అసిస్టెంట్గా చేర్చుకోండిసార్... 
చేర్చుకోవచ్చోయ్... కానీ చెప్పానుగా... పిచ్చి పిచ్చి నమ్మకాలు 
అవీ మీ ఇంట్లో ఎక్కువ. నాకు అవంటే ఒళ్ళుమంట... ఎలా 

చెపు...? 
ఈ. అదొక్కటీ మర్చిపోయి నన్ను మీ అసిస్టెంట్గా 
తీసుకోలేరా? 
ఎలా మర్చిపోమంటావోయ్...? ఈ నమ్మకాల పవరు నీకు తెలీదు 
ఎంత మంచి మనుషులైనా సరే ఒక్కసారి ఇలాంటి నమ కాల 

వలలో చిక్కితే అవతల వాళ్ళకి చెడు చేస్తారు తెలుసా... 
అదెలా సార్... మంచి వాళ్ళు చెడు ఎలా చేస్తారు? 
అదేనోయ్ గమ్మత్తు... వాళ్ళకి తెలీదు 'అవతల వాళ్ళని 
బాధపెడుతున్నాం' అని... 

అయింది సార్... మీ మనసులో ఉన్నది ఇప్పుడు నాకు పూర్తిగా 
అర్ధం అయింది... 

అర్ధం అయిందో వర్గం అయిందో 
అబ్బెబ్బెబ్బే.... అంతమాటనకండి సార్... కొన్ని నమ్మకాలు 

అనవసరంగా పెట్టుకొని టైమ్ వేస్ట్ చేసుకోకూడదు... 
అంతేకద్సార్... మీరు చెప్పేది. 
కరెక్ట్... 

మీరెప్పుడైనా చింపాంజీ పురైను చూశారా? 

అది చాలా అరుదైన పురై. 

ఇలాంటివి మనదేశంలో రెండే రెండు ఉన్నాయి. 
ఒకటి కలకత్తా మ్యూజియంలో వుంది. 
మరొకటి నా దగ్గర ఉంది. 

లాల 

షం తోస్త్య-సీంగీత రీత్తో 

= గోపి 



ణ్ కక్ 

పట్లా; 
ట్ 

మహే: 

ణ్ కక్ 

16 - 31 మార్చి 2002 

కానీ మా ఫాదర్ ఎక్స్పీరియన్సే వేరు సార్... 
ఏంటో అది? 

మా అమ్మగారు సంగీతం పిచ్చితో అస్సలు వంట చేసేదికాద్సార్ 

మా ఫాద చెయ్యికాల్చుకోవలసి వచ్చేది. లైఫ్ మరీ మిజరబుల్ 

అయిపోయింది. అప్పుడేం చేశాడో తెలుసా... సార్... 
ఏ మంటత్రగాణ్జో, కోయవాణ్లో పట్టుకొని తాయెత్తు కట్టించి 
ఉంటాడు 

లేద్సార్... తాయెత్తుకన్నా పెద్ద ఎత్తే వేశాడు... 
మహే: ఏంటో అది? 

మా అమ్మగారి మైండ్ని హిప్నాటిజంతో మార్చేశాడు. దెబ్బతో 
మా నాన్నగారికి కొన్ని. శక్తుల మీద, సెంటిమెంట్ల మీద, 
శకునాలమీద నమ్మకం ఏర్పడిపోయిందండి 

పిచ్చివాడా... హిప్నాటిజం ఈజ్ ఎ సైన్స్, బాబూ... అది 
మానవాతీత శక్తి కానేకాదు. మీ ఫాదర్ పొరపాటు పడ్డాడు. నేను 

హిష్నాటిజాన్ని నమ్ముతాను 

నమ్ముతారా సార్.. హమ్మయ్య...! క్యూ (బ్రహ్మయ్యా... 
అదేంటి... ఆ హమ్మయ్య బ్రహ్మయ్య ప్రాసెంటి? 
మీరు హిష్నాటిజాన్ని నమ్ముతున్నందుకు ఆ బ్రహ్మదేవుడికి థాంక్స్ 
చెప్పుకుంటున్నా... ఎందుకంటే నేను హిప్నాటిజం నేర్చుకున్నాను 
కనుక 
ఏంటీ... నువ్వు హిప్నాటిజం నేర్చుకున్నావా? 
ఏదో కొద్దికొద్దిగానే సార్... కానీ... చాలా మంది హిష్నాటిస్ట్ల దగ్గర 
మెయిన్ అసిస్టెంట్గా పనిచేశా 
(ఆనందంగా) ఆహా(! ఇంకేంమరి? 
అందుకేసార్... మీరు మీ పేరు చివర 'ఎమ్ ఎ జి ఐ సి' మేజిక్ని 
సిఐజి ఎ ఎమ్ సిగామ్లా ఎలా మార్చి పెట్టుకున్నారో అలా నా 
పేరు చివరకూడా మటాష్ అని ఓ డిగ్రీ తగిలించుకున్నా 
మటాషా... అదేంటి? 

అదేసార్... ఎమ్ ఎ టి ఎ ఎస్ హెచ్... మటాష్.. అంటే... మెయిన్ 

మహే: 

మహే: 

పట్టార్కర్ మంచి 
నానా 

ఏం తోస్తు. పంటే తత్ర. 
తతత యంయయాల్ | 

అసిస్టెంట్ టు ఆల్ సీనియర్ హిష్నాటిస్ట్... అని అర్ధం... ... 
హహహహ... మెయిన్ అసిస్టెంట్ టు ఆల్ సినియర్ హిష్నాటిన్ట్... 
ఎమ్ ఎ టి ఎ ఎస్ హెచ్... మటాష్... పట్టార్కర్ మటాష్... 
బావుందోయ్ చాలా బావుంది. ఇప్పుడు నచ్చావు నాకు. 
మరోసారి హమ్మయ్య బ్రహ్మయ్య సార్! సార్... ఇంతకీ నన్ను 
మీ అసిస్టెంట్గా చేర్చుకుంటున్నట్టెకదా... సార్... 
తప్పకుండా చేర్చుకుంటానోయ్... నీకు హిప్నాటిజం వచ్చని 
తెలిశాక నిన్ను నేను వదుల్తానా? రేపే... వచ్చి జాయినవ్వు... రెపు 
చాలా మంచిరోజు 
అదేంట్సార్ శకునాలు సెంటిమెంట్లు లేవుకదా మీకు 
కరెక్ట్ కరెక్ట్ అయితే ఇవాళే... ఇప్పట్నించే జాయినవు... 
ముత్యంగా మూడోసారి హమ్మయ్య బ్రహ్మయ్య! సార్... సార్... 
ఓ చిన్న డౌటు 

అడుగు 

శకునాలు, సెంటిమెంట్లు లేవు, ఉండకూడదు, సరే... ఈ 

దెయ్యాలూ భూతాలూ, బాణామతి, చిల్లంగి, చేతబడి ఇవి కూడా 
లేవాసార్... 

: _భారద్దేశ చరిత్ర అంతా చదివి మహాత్మాగాంధీకి ఇందిరాగాంధీ 
ఏమవుతుందని అడిగాట్ట నీలాంటివాడే! ఇంతసేపు నేన్సు 

చెప్పిందేమిటి? శకునాలు, సెంటిమెంట్లు, దెయ్యాలు, భూతాలు, 

బాణామతి, చిల్లంగి ఇవన్నీ మనం కల్పించుకున్నవి. ఒక్కొక్కసారి 
ఇంకొకళ్ళని బెదరకొట్టడానికి మాత్రమే ట్రిక్కుల్లా పనిచేస్తాయంతే. 

బెదరగొట్టడానికా...!? ట్రిక్కులా...!? 
; యా! 

: సార్... మరి కొంతమంది బాణామతి, చేతబడి ఉన్నాయని, 

చూశార్యఅని సవాల్ చేస్తుంటారూ.... ఎవరో పేపర్గో కూడా 
రాశారీమధ్య... 
అదా... అది వాళ్ళ (భ్రమ... నేను కూడా చూశాను ఆ ఆర్టికల్. 

దానికి కౌంటర్గా నేనో స్టేట్మెంటిచ్చా... 'అవేవీ లేవు... దమ్ముంటే, 
నిరూపించు ఎలాటి పరీక్షకైనా నేను సిద్దం' అని...! తెలుసా? 
తెలుస్సార్... ఆ స్టేట్మెంట్ లో మీ అడ్రసు చూసే వచ్చాను. మీ 
'స్టేట్మెంట్ని ఖండిస్తూ -'ఉన్నాయని (ఫ్రూవ్ చేస్తానూ దమ్ముంటే 

నీతలలో వెంట్రుకలు పంపు నీకే చేతబడి చేస్తాను అంటూ 
ఆర్టికల్ రాసినతను మిమ్మల్ని సవాల్ చేశాడు మీరు చూళ్ళేదా 
సార్... 
ఏంటీ... నన్ను సవాల్ చేస్తాడా... ఇదిగో ఇప్పుడే నా తల 
వెంట్రుకలు కొన్ని తీసి నీకిస్తాను... అవి వాడి అడ్రసుకి పంపించు 
అంతేకాదు... ఇదిగో డైరీ తీసుకో ఇందులో ప్రపంచంలో 
ప్రఖ్యాతి చెందిన మెజీషియన్ల అడ్రసులు, హిష్నాటిస్ట్ల అడ్రసులు, 
హేతువాద సంఘాల అడ్రసులు వాళ్ళ సభ్యుల అడ్రసులు అన్నీ 
ఉన్నాయి. నేను లెటర్రాస్తాను. అది జిరాక్స్ కాపీలు తీయించి 
వాళ్ళకి పంపు... వాళ్ళందరూ వెంట్రుకలు ఖచ్చితంగా 
పంపిస్తారు... దెబ్బతో కుదురుతుంది వాడికి రోగం. 
అలాగే సార్... ఇప్పుడే మొదలుపెడతా పని.... మీరు ముందర 
లోపలకెళ్ళి మీ తల వెంట్రుకలు కట్ చేసుకొని ప్యాక్చేసి ఇవ్వండి 
మరీ... 

జ 
ఈ పట్టార్కర్ గాడేంటి... ఆ రోజు కవర్జు, వాటి స్టాంపులకని 
డబ్బులు. పట్టుకుపోయి పత్తాలేడు... నెల రోజులయింది... 
ఏమయివుంటుంది చెప్మా... 

డ్రస్ను కళ్ళబోడుతో స్టయిల్గా ప్రవేశిస్తాడు) _ 
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బ్ 
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ణ్ 

స్తే సార్... గుడ్మార్నింగ్ 
ఎవరు...? ఎవరండీ మీరు 
నేనేనండీ... పట్టార్కర్... మటాష్! 
ఆ నువ్వటోయ్... ఏంటి ఏమయింది నీకు... ఏంటీవేషం? 
నేనిచ్చిన కవర్ల సంగతేమయింది. 

పోస్ట్ చేశాన్సార్... విపరీతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దేశం 
నలుమూలల్నుంచి ప్రపంచం మారుమూలల్నుంచి ప్రతిరోజూ 

పోస్ట్లో సతవార్యూ తల వెంట్రుకలు పంపడమే 
ఆ. ఆ తర్వాత 

అ ఇంకేముంది... ఆ దెబ్బతో ఓ షాపు తెరిచా... 
సినిమావాళ్ళు, టీవీవాళ్ళు, నాటకాలవాళ్ళు ఆఖరికి బ్యూటీ పార్లర్స్ 
కూడా మాకు సప్టయ్ వయ్యండంటే మాకు సప్టయ్ చెయ్యండి 
ఎంత కావాలంటే అంతిస్తామంటూ నా వెంటపడుతున్నారంటే 
నమ గండి... 

'ఇణ'లో 'సాకీ' అనే పులిని చంపేసారు 
గుర్తుందా! ఆ దెబ్బతో అక్కడ రెండు పులులకి దడ పట్టుకుంది. 
బతికుంటే వాల్ పోస్టర్లు తినైనా బతకొచ్చలే అనుకుని, ఓ 
రోజు కాపలా వాళ్ట కళ్ళ కప్పి జూ నుంచి పారిపోయాయి. 
ఆర్షెల్ల తర్వాత రెండు పులులూ తిరిగి జూకి వచ్చి గేటు దగ్గర 
న లక్రబోరులో 

న. వులులూ జబకదాన్నాకటి 

ఎగాదిగా చూసుకున్నాయి. ఒక “పలి 

బాగా చిక్కి శల్యమైపోయి ఉంది. 
రెండో పులి ఇదివరకటి కంటే కొంచెం 
బళ్ళు చేసింది. 'ఏం బాసూ, ఇలా చిక్కి 
పోయావు? ఇన్నాళ్ళూ ఎక్కడున్నావు, 
ఏం తిన్నావు' అంటూ బక్క పులిని 
పరామర్శించింది దుక్క పులి. 
బక్క పులి నీరసంగా గాండ్రించింది- 

'ఏం చెష్టమంటావు బ్రదరూ! నా పాట్లు 
మనుషులక్కూడా వద్దు. ఆ రోజు మనం 
పారిపోయామా...!? ఎక్కడ తల 
దాచుకోవాలా అని ఆలోచించా, మనకి 
ముప్పాద్దులా తిండి దొరకాలి, పైగా 
ఎవరి కంటా వడకూడదు. మ్ర్ర 
పాదరనంలా వనిచేనింది. తిన్నగో 
సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ వోస్టల్కి వెళ్టి 
అక్కడే తలా, తోకా దాచుకున్నా, 

అక్కడైతే తనిఖీ అధికారులెవరూ రారు కదా. అక్కడ పిల్లలు 
ముందు భయపడ్డా తర్వాత మంచి ఫ్రెండ్దయిపోయార్లే నాకో 
రూమ్ ఇచ్చారు. నాతో ఆడుకునేవారు. అంతా బాగానే ఉంది 
కానీ తిండి దగ్గరే చచ్చే చావొచ్చింది. అదేం తిండిరా దేవుడా! 

నా కంటే అధ్వాన్నంగా ఎక్కడా సోలడు కండ లేకుండా 
నడుస్తున్న అస్థిపంజరాల్లా ఉన్నారనుకో. ఇంకా ఇక్కడ ఉంటే 

పలానా ననాలడాతా నల నలడతరడాయ కలనా డా 

స్తటిం స్త. ఫింగర్ వత్త 

మహే: ఏంటి వెంట్రుకల కోసమా 
పట్టా: కాద్సార్.... గడ్డాలు, మీసాలు, సవరాలు, విగ్గులు వీటికోసం సార్... 
మహే: అవునూ... వాళ్ళందరూ నీవెంట ఎందుకు పడుతున్నారు... 

నువ్వెలా ఆ షాపు తెరిచావు...!? 
పట్టా: మీరు రాసిన లెటర్లో వెంట్రుకలు పంపించాల్సిన అడ్రసు 

అంటూ - నా అడ్రసు ఇచ్చాన్సార్... 
మహే; ఆం..! 
పట్టా: అవున్సార్... థాంక్యూసార్... మీదయవల్ల డబ్బుల కరువు 

తీరిపోయి హాయిగా ఉన్నాను... నన్నాశీర్వదంచండి సార్... 
మహే: (ఢామ్మని కూలబడిపోతూ) నన్ను మటాష్ చేశావ్ కదరా 

పట్టార్కర్... మటాష్ ...! 

పందిబీకడ్ ఆ 

మనం గుటుక్కుమనటం ఖాయం, 'జూ' కే మళ్టీ పోతే ఎంతో కొంత 
పడేస్తారు, అదే 'పది వేలు' అనుకుని మశ్టీ వచ్చేసా' అని చెప్పి నిట్టూర్చి 
“అవునూ, నీ సంగతేంటి! ఇంతలా బలిసావు *' అని కుతూహలంగా 
అడిగింది. 

దుక్కపులి గాండ్రు గాండ్రు మంటూ నవ్వింది. 'మరదే నీకూ నాకూ 
తేడా. నేనేం చేశానో తెల్ఫా! తిన్నగా గవర్షమెంటాఫీస్ పోయి అక్కడో 
ఫైళ్ట రూంలో దాక్కున్నా అక్కడకి కూడా ఎప్పడూ ఎవరూ రార్లే! రోజూ 

సాయంత్రం క్లర్కులు వెళజ్చిపోయేదాకా 
వెయిట్ చేసే దాన్ని అందరూ 
ఆఖరివాణ్మి ఎవరూ చూడకుండా 

గబుక్కున వట్టేసి, రూంలోకి లాగేసి 
గుటుక్కుమని మింగేసేదాన్ని. అలా 

' రోజుకొకణ్సి స్వావో చేన్తున్నా ఎవరూ 
కనిపెట్టలేకపోయారు. ఏ క్సర్ము 

ఎప్పుడొస్తాడో, ఎప్పడుపోతాడో, అసలొస్తాడో 
రాడో అక్కడెవరూ పట్టించుకోరనుకుంటా! 
అలా రోజులు వోయిగా గడిచిపోయాయి". 

'మరెందుకొచ్చావు, అక్కడే సుష్టుగా 
' తింటూ కూర్చోక' బక్కవులి ఆనక్తిగా 
అడిగింది. 

దుక్కపులికి దుఖం ముంచుకొచ్చింది. 
పంజాతో కళ్ళ తుడుచుకుని చెప్టింది. 
“అదే నా బాడ్ లక్. ఓ రోజు సాయంతం 

 ఎవ్వ్చట్లాగే బకణ్మి లాగించేశా. ఇక 
చూస్మో...ఆ మర్షాడు సెక్రటేరియట్ అంతా 

గగ్గోలెత్తిపోయింది. “వెంకటావు ఏడీవెంకట్రావు ఏడీ అంటూ అందరూ 
పరుగులు పెట్టారు. జుత్తు శ్లైరు. అన్ని గదులు గాలించేశారు. 
అలా నేను దొరికిపోయానన్నవ మాట. నన్ను చావ గొట్టి 

'అయ్యో పాపం...ఇంతకీ ఎవడా వెంకట్రావు? ఎవరైనా విఐపీయా? 
జాలిగా అడిగింది బక్కపులి. 

'కాదు... పొద్దున్నే స్టాఫ్ అందరికీ టీలు సప్లయి చేసే కుర్రాడట!' 
అంటూ తోక జాడించింది దుక్కపులి. 
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కసికోడి కరుసె కొకొకో ॥నకిరే! 
మారిపోతే అపుడు నువ్వు ఏం చేస్తావోయ్ ఠి జి 

చెప్ప... చెప్పూ 
గాలి తుడుపు మంత్రమేసి నిన్ను పట్టి చెక్కిలి బూరెలు 
తింటా... తింటా 

పంచదార ప్రతిమళ్లే మారిపోదునా 
మైవామ్యూల్లి బళ్టంరా, వన 
బక ఉప్ప "చి దూరంగాపోతే 
పర డాని మం వ మమా నిలు 
ఏయ్ మగడా... కొంచెం వినరా 
మ 
తేనె తునకా మంచమెక్కి స్లోగా 
అందివ్వమ్మా చుమ్మా... చుమ్మా... 
జోడుకోరే ఈడులోనా కుర్రగాళ్టకి దూరంగుండమంది 
బామ్మా... లేమ్మా 
ఓ... పైటలోని అందాలు చనువుగా ఇమ్మా 
బక అట్లకాడ సంధించి అలరిస్తాలేమ్మా 
నీవు జలకమాడగా నేను కొంచెరె వీపు రుద్దనా కొమ్మా 
నిన్ను బదిలిపోనుగా మరల మరల 
ఇది నిజమా... ఇది నిజమా 

చెలి మనసు తెలుసు కొనుమా 
వళ ర సంత్ 

క. గి 

కో: రవీనా రవీనా... రవీనా రవీనా 
ఆ: సకలకళా వల్లభుడా సరసంకోరే 
నా కథలో నాయకుడా షన్ 

అ; రేకు అదన భి నిరా వందల ప్రాయ హద తుణట 
ల్ రవీనా రవీనా... రవీనా రవీనా 

ఇ 990929౪9 4992 1 

స [మంటి నా గుండె 
టంటే. 

వన నే పవన్కళ్ళాన్ కాదు 
నా కెందుకంట గొడవా నన్నాదిలి 
భయపడితే ఎలాగంట పిచ్చిసీన్నానీ 
హనుమాన్ చాలీసా చదువుకోవాలీ 
కష్టమైన ఇష్టమైన తప్ప్టదులేరా 
చేసిపెట్టు ఈ నాయం చెబితే వినవా... 

రెట్ట వెనుక న్వవ్వాలే కన్షీరవుకుంటే 
జరుగుతోంది పెళ్ళి కాలమా ఆపరాదె వెళ్టి 

చ: అడగనిదే అమ్మయినా అన్నం పెడుతుందా 
చెప్టనిదే చెలి అయినా తన ప్రేమను పంచిస్తుందా 
గుండెనిండుగా ప్రేమేవున్నా ఫలితం ఏముంది 
పెదవిదాటి అది పలుకరించగా పరుగున రాకుంటి 
న యం నట అలం? 
ఎగసిపడిన అలల తలలు బరిగినవే.. 

చ: అవకాశం చేజారీ మళ్ళి వస్తుందా 
ఆకాశం ఈ నేల ఇక కలిసే వలుంటుందా 
మోడు వారినా జీవితానికీ ప్రేమే చిగురింతా 
తెలిసి తెలిసి మరి తప్పు చేయడం కాదా ఓ వింతా 
ల 

ఎగసిపడిన అలల తలలు 
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దారం పేట్టి నన్నే కుట్టావే ఓ తాళి 
పట్టి ననేకుర్రో కున్నావుగా కన్నా వ 9212 
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ఆ వన్నైలాడి తిప్పలాడి వెళ్చిపోతోందే 
నం 
143 అంటూ లైన్లో 

చః ఆ స్టైల్ చూడు బాసూ ఆ స్టైల్ చూడుబాసూ 
అరె... ఓవరాల్గ చూస్తే మన పవన్కళ్ళాజే 
కిందనించి చూడూ అహపైనించి చూడూ 
ఇలా ఫ్రంట్కొచ్చి చూడూ అబ్బో హృతిక్ రోషనే 

ల ఉన్నట్టూ చెప్పుకోవాలీ 
నువ్వు ఆ పిల్లకు జర్క్ ఇవ్వాల్ 
కష్టమైన ఇష్టమైన తప్టదులేరా 

కో ఆశలు అన్నీ తిరిగివచ్చి మోహానపడదా 
అః నిన్షల్తా కు సని వెయ యలు. ఐటి 

ఓ రజ్జిరే స సుతు 
ఆ కీసీడో అప్పీలు కీ! ఏనాడో అన్నారు ల 

అ: హనుమాన్ బుద్ధి 

స్ప అందము కూర్చని వున్న స్పైలుభలే 
కో; ఆ అన్నాడు అన్నయ్య ఆనాడే అన్నాడు 

కవే : వద్దని అన్నాడూ కళ్ళా వద్దని అన్నాడు 
అ; సూపర్ బాడీ క క్ 

్ రాయి కిందకి జారారంటె పైనికి పోలేరు 
అ; 

అ: ఎదురు ట్రాఫిక్కే అసలుండని రోడ్డు ఇది 
తడబడినా పందెం గెలిచే ఇది 

కో చెప్పారు సత్యమే చెప్పారు 
అన్నయ్యా కల్లుగొట్టి లైట్గా చెప్పాడు 

క 

నువ్వైనా కాస్త చెప్పవా? 
చేజారిందో ఏమోలే 
నామనసూ 

నిన్ను చేరి న 
సం. 



అ; రన యషపలంయ 
త కూర్చో... కూర్చో అక్కడ కూర్త్చో... అరె 

స్ట మి రామస్వామి 
అ; ల నీకు ఇంద సీకులు తిను... బద్దా... 

సరే ఫో... పాడురా సామి పాడు... హూ... 

ఎదతో కన్నీరు నువ్వు కంటినుండి జార్భకున్నావా 
మగువలని మగజాతి కవితలు అంటుంది 
కవితేమో చురకత్తై మనసుని పొడిచింది 
కన్నె మనసే ఒక పూవా ఓ... 

నివురే కప్పేసిన నిప్పు నీలో లేదంటే తప్ప 
ఆ నిప్టే శక్తనుకుంటే ఆ శక్తిని రాజెయ్యాలి 
ఆ శక్తే శరమనుకుంటే గురిచూసి సంధించాలి 
నీ చీకటి పషయనంలోన ఆశయమే వెలుగవుతుంది 
ఈ జీవన సమరంలోన అదే నిన్ను గెలిపిస్తుంది 

అల్లిబిల్లి ఊసులేవో అల్లుతోంది నా హృదయం 
నిన్షలేని ఊహలేవో ఈ ఉదయం 
ముద్దబంతి పువ్వులో ఎన్ని వన్నెలో 
వెన్నెలమ్మ నవ్వులో ఎన్ని వింతలో 
మొలకే మరి మొక్కైపోదా చూస్తే బహుచిత్రం కాదా 
బెట్టె అది ఎదిగేటందుకు మట్టేమరి మూలంకాదా 

మజట్టేకద వానవుతుంటి వానేకద వాగవుతుంది 
చినుకే ఇల చేరేటందుకు చినుకేకద దారవుతుంది 
నువ్వేకద నాలో ఆశా నువ్వేకద నాలో శ్వాసా 
గెలుపే నను చేరిందంటే వెనుకే నీ సాయం లేదా 
జీడుభూమి మారదా ఆకుపచ్చగా 
చుక్కలైన అందవా నిచ్చెనెయ్యగా 

ఈదుతూ సాగినందుకూ 

గ్రరచన; రవికుమార్ గళ. కాగ గానం: రఘుకౌశిక్, రాజ్ ఆర్యన్ 
వానపామును ఎరవేసి చేపల్ని పట్టినట్వ 

ఉం 

చిన్నారి మృదు వదనం మురిపించే ఆదికావ్యం 
కలువ ముఖం చెలిది కలువ ముఖం 

; ఘటో, ... గదాధరా (2) 
పవ యం. 

అంబాలా గుర్రం చట టూ 

ఐ లవ్ యు అంటారు ఐస్ క్రీం తింటారు 
రక్షాబంధన్నాడు రాఖీకట్టేస్తారు 
పాలిటిక్స్లో వున్నవి లిమిటెడ్ పార్టీలే 

ల్ల తలుచుకుంటే ఎవ్రీడే 

కృష్ణుడినే ఫాలో ఐతె గర్ల్ఫ్రెండ్స్ కానిదెవరు? 
నక్షలైట్ల దేముంటీ అడవుల్లో వుంటారు 
టెర్రరిస్టులంటారా బోర్డర్లో వుంటారు 
ఆడాళ్టే ప్రాబ్లెమ్రా అక్కడైనా ఇక్కడైనా ఎక్కడైన్నా వుంటారు 
కన్నుకొట్టి జెల్లకొట్టి మన అంతే చూస్తారు 
పక్కింట్లొనా లేడీస్ ఫస్టుళ్లాసులో పాసైతే 

అ 



రాంపండూ - ఆటల సోటీలు 
ఆవేళ పొద్దున్న అనంతం నిద్రలేచేటప్పటికీ రాంపండు సిద్ధం. 
తమ వంశమర్యాదల గురించి అనంతానికి చాలా గర్వం. ఏ వేళ వచ్చినా అతిథిని కష్టపెట్టకూడదని అతని పెద్దలు చెప్పారుట. కానీ వాటిక్కూడా 

వేళా, పాళా వున్నాయనీ, అవి చెప్పడం పెద్దలు మరిచారనీ అనంత్ నమ్మకం. లంచ్టైముకి వచ్చి బుర్రతింటే ఓ దారి. డిన్నర్ టైముకి మరోదారి. కానీ 
పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ వేళకే దిగడి దుఃఖగాథలు వినిపించడం అతిథులు చేయవలసిన పనికాదని అనంత్ సిద్ధాంతం. 

“చూడు తండ్రీ, నీ హృదయం బద్దలు కావడమో, ముక్కలు కావడమో, 
బద్దలయి ముక్కలు కావడమో, ముక్కలయి బద్దలు కావడమో జరిగింది. 

ఒప్పుకున్నా! అంతమాత్రం చేత ఇలా తెల్దారకుండా...” 
రాంపండుకి అహం పొడుచుకు వచ్చింది. “సులోచన వ్యవహారం 

గురించి మాట్లాడడానికి రాలేదు నేను.” 
“హమ్మయ్య” అంటూ అనంత్ ఇడ్లీ ప్లేటు ముందుకు లాక్కున్నాడు. 
“గతం మర్చిపోవాలి. అదే మనిషి చేయగలిగేది”. రాంపండు 

ఫిలాసఫించాడు. 

“రైట్, రైటొ'. ఇడ్లీ నోట్లో కుక్కుకుంటూ తలవూపాడు అనంత్. 
“నా గుండె హృదయాంతరాల దాకా గాయపడింది. అయినా 

పట్టించుకోకు”. 
“కోను”. ఇప్పుడు సాంబారు స్టేజి సాగుతోంది. 
“మరిచిపో, మనసులోంచి తుడిచేయ్”. 
ఆ పాటికి అనంత్ మూతి తుడుచుకోవడం అయిపోయింది. “ఒరే 

నువ్వాసొద ఆపి, వేరేది మొదలెడతావా? నన్ను మళ్ళీ నిద్ర కుపక్రమించ 
మంటావా?” 

రాంపండుకి భయం వేసింది. అనంత్ నిద్రపోతే అంతే సంగతులని. 

అసలే అతని పేరు అనంతశయనం. గబగబా తన ష్టాను చెప్పేశాడు. 

రాంపండు కున్న వ్యసనాలు రెండే రెండు. ఒకటి (ప్రేమలో పడడం, 
రెండోది జూదం. రకరకాలుగా ఉంటుంది. గుర్రప్పందెం, కవిత్వప్పందెం... 

ఈసారి స్కూలు ఆటల పోటీల పందెం. వేంవరంలో ఉన్న ప్ాలు 
వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆటలపోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఊళ్ళో చిమ 
చిటుక్కుమనే ముందుకూడా ఎన్ని సార్లు చిటుక్కుమంటుందో చెప్పాలని 
పందాలు కట్టాలని సిద్ధంగా ఉన్న గుంపొకటి ఉంది. వాళ్ళను పెట్టుకుని 

నాలుగు డబ్బులు సంపాదిద్దామని రాంపండు అయిడియా. పెట్టుబడి 

కావాలంటే అనంతం దగ్గరకి రావలసినదే! 

కానీ ఈసారి అనంత్ ఓ పట్టాన మెత్తబడలేదు. అచలపతి నడిగి 
చెప్తానన్నాడు. అతన్ని పిలిచాడు. విషయం చెప్పగానే అతను గడగడా 
క! 

“సరీ, ఈ స్కూలు ఫంక్షన్ ఆటల పోటీల మీద పందాలు కాయడం 

16 - 31 మార్చి 2002 
కపప 

[్రం తీస్తు. వంసీత లతో 
నుల నునన వా! 

అనాదిగా సాగుతున్నట్టు నాకు తెలియవచ్చింది. అందువల్ల గణాంకాల 
వివరాలు తేలికగా లభ్యమవుతున్నాయి. 15 రకాల ఈవెంట్స్లో 
సాధారణంగా ఫేవరేట్స్యే ఎప్పుడూ గెలుస్తూ వస్తున్నారు. అందువల్ల 
వాళ్ళమీద పందెం కట్టించుకుని మనం సాధించబేయేది పెద్దగా ఏదీ లేదు. 
ఎవరూ ఊహించని విధంగా కొత్త క్యాండిడేట్ను, అంటే గుర్రప్పందాల 
భాషలో న పోటీలో ప్రవేశపెట్టినపుడే మనకు లాభాలు వచ్చే 
అవకాశం ఉంది సరో. 

రాంపండు ఎగిరి గంతేశాడు. “అలాటి కాండిడేట్ నాకు ఒకళ్ళు తెలుసు. 
“మదర్స్ సాక్రేస్' అని స్కూలు పిల్లల తల్లులు గోనుసంచులు తొడుక్కుని 
పరిగెడతారు చూడు - ప్రతీ ఏడోదీ దాంట్లో ఫైజు కొట్టేసేది సుశీలమ్మే. 
అందరూ ఆవిడ మీదే పందెం కడతారు. కానీ నాకో ఆవిడ తెలుసు. 
విశాలాక్షి! ఈసారి గెలుపు ఆవిడదే. ఎవరూ ఊహించని డార్క్ హార్స్!” 

“ఆవిడ నీకెలా తెలుసు?” అడిగాడు అనంతం, రాంపండు తన (ప్రేమ 
పరిధిని వివహితలకు కూడా విస్తరిస్తున్నాడా అన్న అనుమానంతో. 

“మొన్న కవిత్వప్పందాల కేసుల్ డబ్బు పోయిందిగా! ఇంకో 
కు(ర్రాడెవరైనా దొరికితే (ప్రైవేటు చెబుదామని బుజ్జిని అడిగి చూశా. తన 
క్లాసుమేటే ఓ కుర్రాడున్నాడంటే వాడికీ చెప్పనారంభించా. వాళ్ల అమ్మగారే 
విశాలాక్షి...” 

“మొత్తానికి (ప్రైవేటు మాష్టరుగా స్థిరపడిపోతున్నావన్నమాట...” 
“అధిక ప్రసంగం ఆపు. ఈవిడ విషయం విను. ఈ విశాలాక్షి రోజూ 

కాఫీ ఇవ్వడానికి వచ్చి తెగ కబుర్లు చెబుతుందిలే. ఈ ఊరికి కొత్తగా 
వచ్చారట. ఇంతకుముందున్న ఊళ్లో స్కూలు వార్షికోత్సవాలలో పేరెంట్స్ 
పాల్గొనే ఆటల పోటీల్లో (ప్రైజులన్నీ ఈవిడవేనట. ముఖ్యంగా ఈ 

గోనుసంచుల పోటీలో ఫస్టు (ప్రైజు ఎప్పుడూ ఈవిడదేనట...” 
“ఈ అనంత్ కు ఇంతకంటె ఎక్కువ చెవృనక్కరలేదు. 

తక్కినవాళ్లెవరైనా అయితే అర్థం చేసుకోలేరేమో కానీ అనంత్ సూక్ష్మగ్రాహి. 
నువ్వు చెప్పేదేమిటంటే విశాలాక్షి సామర్ధ్యం గురించి ఊల్లో వాళ్లకి అవగాహన 
లేదు కాబట్టి షీ ఈజ్ యే డార్క్ న 

“మీరు పరిస్థితిని సరిగ్గా అంచనా వేశారు సర్. అలాగే ప్రజలు ఎరగని 

ఒక అజ్ఞాత హీరో పరుగుపందాలలో గెలిచే శక్తియుక్తులు ఉన్నవాడు నాకు 

వ 



తెలుసు సర్.” అన్నాడు అచలపతి. 
“ప్రతీ ఏడాది ప్రకాశ్ అనే కుర్రాడేగా హాట్ ఫేవరేట్... "అని అడ్డు 

వచ్చాడు రాంపండు. 

“అవునుసర్. కానీ అతని కంటె వేగంగా పరిగెట్టగలడు ఈ ఇంట్లో 
పనిచేసే సుబ్బు అనే కుర్రవాడు.” అన్నాడు అచలపతి. 

“అచలపతీ,, నువ్వు ఈ ఇంట్ట్కి వస్తూనే చాలా సమాచారం 
సేకరించావు. ఒప్పుకున్నా కానీ. ఆ సుబ్బుగాడు నాకు ఇంతప్పటినుండీ 
తెలుసు. వాడి ఒళ్లే వాడు మోసుకోలేడు. పైగా ఇది స్కూలు పిల్లలకి. 
వాడికీ చదువుకీ ఆమడ దూరం.”అన్నాడు అనంత్ సాధికారంగా. 

“కానీ సుబ్బు ఇటీవలే నైట్స్కూల్లో చదువుతున్న సంగతి మీదాకా 
వచ్చి వుండదు సర్. ఒళ్లు విషయంలో మీతో నేను ఏకీభవిస్తున్నా అవసరం 
వచ్చినప్పుడు అతను చూపే లాఘవం మీరు ఊహించను కూడా 
ఊహించలేరని చెప్తున్నా.” అన్నాడు అచలపతి, హితోపదేశం చేసే స్టయిల్లో, 

“కానీ ఆ అవసరం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? మనకు అతని కళ చూసే 
అవకాశం ఎలా కలుగుతుంది? కళ్లతో చూడందే ఆ లడ్డూగాడి మీద పైస 
కూడా పెట్టుబడి పెట్టడానికి నేను సిద్ధంగా లేను.” అని తేల్చి చెప్పాడు 
అనంత్. 

“ఆ అవకాశం, అవసరం ఇప్పుడే కలిగించవచ్చు సర్. మీరొక రూపాయి 
ఇస్తే సుబ్బుకి లంచం పెట్టి వంటాయన మెల్లకన్ను మీద కామెంటు 
చేయమంటాను. వంటాయన తన మెల్లకన్ను గురించి కాస్త సెన్సిటివ్ గా 
ఫీలవుతాడు. ఒక్క మాట అని చూస్తే చాలు, తరిమి, తరిమి తంతాడు. 
అప్పుడు [ప్రాణరక్షణ కోసం సుబ్బు పెట్టే పరుగులు, ఇదిగో మీరీ కిటికీలోంచి 
చూడవచ్చు...” 

౧. పదినిమిషాలలోనే అనంత్ కోసం ఆ ప్రత్యేక ప్రదర్శన ఏర్పాటు 
చేయడం, అంత భారీ శరీరాన్ని వేసుకుని సుబ్బు పరుగులు పెట్టడం 

చూడడం సంభవించింది. “నా దగ్గర ఉన్న అఖరి చిల్లిగవ్వ కూడా ఈ 

సుబ్బుగాడి మీద పెట్టుబడి పెట్టడానికి సంశయించను.” అని అనంత్ 
గంభీరంగా (ప్రకటించడం కూడా జరిగింది. 

. ఆతరువాత వారం రోజుల్లో చాలా సంఘటనలు జరిగేయి. సుబ్బు 
ఆటలపోటీల్లో పేరు ఇవ్వడం, దానిమీద చాలామంది జోకులు వేసుకోవడం 
జరిగింది. ఎప్పుడైనా ఆవేశంలో వాడి అసలు (ప్రజ్ఞ గురించి గొప్పలు 
చెప్పవద్దని రాంపండుకి వార్నింగు ఇవ్వడం జరిగింది. రాంపండు కూడా 
ఇది తన జీవన్మరణ సమస్య కాబట్టి సుబ్బు గాడిని చాలా జ్యాగత్తగా, 
అంటే అవీ, ఇవీ తిని ఆరోగ్యం పాడుచేసుకోకుండా, మరీ తిని ఇంకా 
లావెక్కకుండా, వాడి పరుగుపెట్టే దృశ్యం ఎవరి కంటా పడకుండా 
చూసుకుంటున్నాడు. ఎవరికంట బడినా ఫరవాలేదు కానీ భూషణం 
కంటబడకుండా ఉండాలని రాంపండు (ప్రార్ధిస్తుండగానే ఆ అనర్థం 
జరిగింది. 

భూషణం అనంత్, రాంవండు (గ్రూవుకి పోటీ నిండికేటు 
నడుపుతున్నాడు. _ ప్రతీసారీ గెలిచే ప్రకాశ్ను, తక్కినవాళ్లను 
నమ్ముకునే అతను. వందాలు 
ఒప్పుకుంటున్నాడు. 

సుబ్బు పరిగెడుతున్న దృశ్యం అతని జోలో] 
కరిటపడినట్టు కల వచ్చినప్పుడల్లా 6౦0౮౪౦ యే 

ళా 

రాంపండు ఉలిక్కిపడి లేచి అనం దగ్గరకి లతకు! 
పరుగులు పెడుతున్నాడు. అనంత్ రక్షరేకు శ 
కట్టించి ఇచ్చినా రాంపండు కల నిజమయి 
కూచుంది. 

అవేళ రాంపండు సుబ్బును దొంగతనంగా ఊరు బయటకు తీసుకెళ్లి 
రన్నింగు ప్రాక్టీసు చేయించి వస్తూ ఉంటే సినిమాహాలు దగ్గర భూషణం 
కనబడ్డాడు. మర్యాదకి అతన్ని హాలు క్యాంటీనుకి పిలిచి టీ ఇప్పిస్తూంటే 
తుంటరితనానికి మారుపేరైన సుబ్బు భూషణం మోటరు సైకిలు ఎక్కి 
స్టార్టు చేయడం, రయ్యిన ముందుకు తీసుకెళ్ళి కింద పడేయడం జరిగింది. ' 
భూషణం కంగారుగా బయటకు వచ్చి చూనీి సుబ్బుకి రెండు 
తగిలిర్పవబోయేడు. దాంతో సుబ్బు ఆపత్సమర్య ౧9. ఆదుకునె పరు వా 

_ సంపత తత్ర 

బైటా యెాైాయాముు యని 

కం ఈోన్ల 
టల! 

కళను ఆశ్రయించాడు. 

సుబ్బును పరుగుపెడుతూండగా చూసిన భూషణం నోరు అలాగే 
తెరిచి ఉంచేశాడు. మోటరు సైకిలు గగ్గోలు పెడుతున్నా పట్టించుకోలేదు. 
వీడిని తక్కువ అంచనా వేసి తను చేసిన పొరబాటు ఏమిటో తెలిసివచ్చింది. 
సుబ్బు మీద పెట్టుబడి పెట్టిన అనంత్ (గ్రూపు ఇస్తోకు ముక్క ఎవరో 
తెలిసిపోయింది. 

దాని ఫలితమే మర్నాడు స్కూలు అసెంబ్లీలో అతను చేసిన కుట్ర. 
ఈ లోగా రాంపండు సుబ్బు పరుగును చూసిన భూషణం హావభావాలను 
యాక్షన్తో సహా వర్షించి చెప్పడంతో శతృవు అలర్ట్ అయిపోయిన విషయం 
అనంత్ (గ్రూపుకి తెలిసిపోయింది. ఇం డార్క్ హార్స్ లేకపోతే సిండికేట్ 
మునిగిపోవడం ఖాయం అనుకుంటూండగానే అచలపతి దాచుకున్న ఇంకో 
పేకముక్క బయటకు తీసాడు. 

“సర్, చిన్నపిల్లల లెమన్ అండ్ స్పూన్ పందెం గురించి మీకు 
తెలుసుగా...నోట్టో చెంచా పెట్టుకుని దాంట్లో నిమ్మకాయ పెట్టుకుని ఎవరు 
వేగంగా నడిస్తే వాళ్లకి (ప్రైజు ఇస్తారూ..దాంట్లో..” 

“తెలుసులేవయ్యా, (ప్రతీసారీ ఆ పిలకజడ సుమతికేగా (ప్రైజు. దాంట్లో 
మనకేమీ ఛాన్సు లేదు. ఆ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ ముందే స్టడీ చేసి పడేశాను” 
అన్నాడు అనంత విసుగ్గా. 

“సర్, మీరు కాస్త ఓపిగ్గా వినాలి. మన తోటమాలి కూతురు వెంకటలక్ష్మి 
కూడా దాంట్లో పాల్గొంటోంది. ఆమెకు ఛాన్సు ఉందని నా ఉద్దేశ్యం.” 
అన్నాడు అచలపతి తొణక్కుండా. 

“ఎలా, ఎలా...?” అన్నాడు రాంపండు ఆతృతగా. అతనికి ఇది రోటీ, 
కపడా ప్రశ్న. ఈ పందాలలో ఓడిపోతే జీవితాంతం అల్లరి కుర్రాళ్లకు 

షన్లు చెప్పుకు బతకవలసి వస్తుందని అతని భయం. 
“నాకు తోటమాలి స్వయంగా చెప్పాడు సర్. రోజూ సాయంత్రం గిన్నె 

నిండా అంబలి వెంకటలక్ష పట్బకొస్తుందేట. ఒక్క చుక్క కూడా ఒలకదట. 
అంత స్టడీహేండు ఉన్న పిల్ల ఈ పందెం 
అచలపతి. ధీమాగా చెప్పాడు. 

“రైలో, అయితే వెంకటలక్ష్మి మీద పందాలు ఒప్పుకో” అని ఆర్డరేశాడు 
అనంతం. కానీ రాంపండుకి ధైర్యం చిక్కలేదు. “ఒద్దురా, ఇంకా పెట్టుబడి 
అంటే భయం వేస్తోంది” అంటూ లబలబలాడేడు... 

స్కూలు ఫంక్షన్ రెండురోజులుందనగా భూషణం వేసిన ట్రిక్ 
ఫలించింది. అవేళ స్కూలు అసెంబ్లీలో (ప్రార్థన జరుగుతూండగా 
ఉన్నట్టుండి సుబ్బు కెవ్వున అరిచాడు. పిల్లలంతా ముందు ఉలిక్కిపడి, 
తర్వాత పకపక నవ్వారు. హెడ్ మాష్టారు పరంధామయ్య గారికి ఒళ్లు 
మండిపోయింది. ఇలాటి చిలిపిచేష్టలు సుబ్బు ఇంతకు ముందు చాలా 
చేశాడు కానీ ఇదే అన్నిటికీ హైలైట్. చరచర వాడి దగ్గరికి నడిచేడు బెత్తం 
పట్టుకుని. 

ఈజగా గెలుస్తుంది.” 

“ఏరా, తోకతిప్పిన పందిలా ఏమిట్రా ఆ 
లే అరుపు? నిలువునా చీరేస్తాను జాగ్రత్త!” 

సుబ్బు పాపం ఎప్పట్టా కొంటెగా 

నవ్వడం లేదు. భయంతో వణుకుతున్నాడు, 
చొక్కా విదిలించుకుని చూసుకుంటున్నాడు. 

“ఏం. జరిగిందిరా అంట్ల వెధవా! 
ఏమిటా నాటకాలు?” పరంధామయ్య గారు 
గావుకేక పెట్టాడు. 

స్ “వు..వురుగండి. ఎవరో నా 
చొక్కాలో పడేశారండి. నాకు పురుగులంటే 

జోయమని మీకూ తొలుసుకదండి.."అంటూ ఏడుపుమొహం 
పెట్టాడు సుబ్బు. 

పరంధామయ్య కరగలేదు. “వెధవ్వేషాలు ఆపు. ఎన్నిసార్టు చెప్పినా స్స 
అల్లరి తగ్గలేదు. నీ పని ఇలా కాదు. నువ్వు ఆటలపోటీల్లో పేరిచ్చావు కదూ, 
నిన్ను తీసేశాను ఫో. దిక్కున్నచోట చెప్పుకో. హన్నా! తుంటరితనం మరీ 
పెరిగిపోయింది. ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే తప్ప నీకు బుద్ది రాదు. లేకపోతే 
స్ట సిని గతావాళ్లు తగలడతారు.” 



పరుగుపందెంలోంచి తీసేసినందుకు సుబ్బు బాధపడ్డాడో లేదో 
తెలియదు కానీ వాణ్ని అనుక్షణం కనిపెట్టుకు తిరుగుతున్న రాంపండు 
మా(తం గొల్టుమన్నాడు. పైగా సుబ్బు పక్కన నిలబడ్డ మోహన్కి అసెంబ్లీ 
అయిపోయిన తర్వాత భూషణం ఐస్క్రీము ఇప్పిస్తూ కనబడడంతో కుట్ర 
మొత్తం అర్థమయి రాంపండు మరింత కుళ్లుకున్నాడు. వెంటనే 
వచ్చి సిండికేట్ దగ్గర మొత్తుకున్నాడు. 

“ఒరేయ్, అనంతూ, ఆ భూషణం గాడు మోహన్ అనే 
కు[రాడికి లంచం పెట్టి నుబ్బుగాడిని పోటీలోంచి 
తప్వించేసాడురా. అయినా ఆ సుబ్బు గాడిలాటి రాలుగాయి 
కుర్రాడికి పురుగులంటే అంత భయమేమిట్రా? అందరూ 
కళ్లు మూసుకుని (ప్రార్ధిస్తూ ఉంటూ ఈ మోహన్ గాడు 
సుబ్బుగాడి చొక్కాలో ఓ పురుగు పడేయడం, వీడు కెవ్వుమని 
గుండెలవిసేలా అరవడం... అంతా మన ఖర్మానికి 
వచ్చిందనుకో...” 

అనంత్ ఓదార్చాడు. “అచలపతి ఉన్నాడుగా ఏదో ఒకటి 
చూస్తాడులే. ఎవిరిథింగ్ ఈజ్ ఫెయిర్ ఇన్ లవ్ అండ్ వార్ అన్నారు. 
ఇలాటి మోసాలు ఉంటాయనే వెంకటలక్ష్మిని రంగంలోకి దించాం. నువ్వు 
చెప్పిన విశాలాక్షి ఎలాగూ వుంది. ఊరికే కంగారు పడకు.” 

“ఏమోరా, నీకయితే ఇది వినోదం కానీ, నాకు లైఫ్ అండ్ డెత్ కొళ్ళన్. 
ఒక్కోసారి విసుగేసి ఆ భూషణం గాడితో చేతులు కలిపేద్దామా అనిపిస్తోంది. 
మొన్న ఆఫర్ ఇచ్చాడు కూడా...” 

“అలాటి పిచ్చిపని చేయకు. అఫ్కోర్స్, నీకు కావాలంటే సిండికేట్ లోంచి 
బయటకు వెళ్లిపోతానంటే నేను అభ్యంతరపెట్టను. కానీ అచలపతి 
ఉన్నాడుగా..పెట్టబడి కూడా పెట్టాడు..ఏదోలా చకం అడ్డువేస్తాడులే..” 

రాంపండు అప్పటికి శాంతించాడు కానీ ఫంక్షన్ రోజున వెంకటలక్ష్మిని 
చూడగానే నీరుకారిపోయాడు. ఆ రోజు కాస్సేవటిలో పోటీలు 
(ప్రారంభమవుతాయనగా ఓ పదేళ్ల పిల్ల అనంత్, రాంపండుల దగ్గరకి 
వచ్చింది. వస్తూనే రాంపండుని చిరకాలంగా ఎరుగున్నట్టు లాటరీలో తనకు 
బహుమతిగా వచ్చిన బొమ్మ గురించి మాట్టాడ్డం మొదలుపెట్టింది. 

“మరేమో, నా బొమ్మ లేదూ, దానికి బంగారూ అని పేరు పెట్టానులే. 
దాన్ని రోజూ రాత్రి నా పక్కలో పడుక్కోబెట్టుకుని... అస్సలు ఏడవదులే. 
చాలా మంచిది. మరేమో, పొద్దున్నే లేపి, స్తానం చేయించి.” 

అసలే చికాగ్గా ఉన్నాడేమో రాంపండు “చాల్లే, సొద” అని విసుక్కున్నాడు 
కానీ వంశమర్యాద కాపాడడానికి కంకణం కట్టుకున్న అనంత్ మాత్రం 
“పాపా, నువ్వు కాస్సేపు మాట్టాడ్డం ఆపితే మేం ఈ ఆటల పోటీలు 
చూస్తాంగా. ఇప్పుడు స్కూలు పిల్లల తల్టులందరూ గోనుసంచులు 
తొడుక్కుని పరిగెడతారన్న మాట. నువ్వూ, మీ బంగారూ కూడా 
చూడండి.” అని ఊరుకోబెట్టబోయాడు. 

“నేనూ పోటీల్లో పాల్గొంటాగా..” అంది ఆ పాప కళ్లు మహా తిప్పుతూ. 
“ఏదీ వాగుడుపోటీల్తీనా...?” అడిగాడు రాంపండు కసిగా. 

“కాదు, లెమన్ అండ్ స్పూన్. మరేమో నిమ్మకాయ ఒక చెంచాలో 

పెట్టుకుని...” అంటూ పాప చెప్పబోతుండగానే ఆత్రం పట్టలేని రాంపండు 

“నీ పేరు సుమతా?” అని అడిగేశాడు. 

ఆ పిల్లకు కోపం వచ్చేసింది. 

“కాదు, సుమతి అంటే అది. ఆ ఎర్ర పరికిణీ లేదూ, ఆ పిల్ల, నా పేరు 
వెంకటలక్ష్మి. సుబ్బు మా క్లాసే. వాడిని పోటీల్లోంచి తీసేశారుగా. మా బాగా 

అయింది. మొన్న నా జడ పట్టుకుని లాగి....” అంటూ మళ్లీ మొదలెట్టింది. 

కానీ రాంపండు అవేవీ వినేస్థితిలో లేడు. తన ఎదురుగా ఉన్న నల్లటి, 
పొట్టి, గుమ్మటం లాంటి స్వరూపమే వెంకటలక్ష్మి అని తెలియగానే అతనికి 

భయం వేసింది. "ఒరే అనంతూ, అచలపతిని నమ్ముకుని పొరపాటు 

చేసాంరా. ఈ అమ్మాయి వణక్కుండా, బెణక్కుండా గిన్నె నిండా అంబలి 

తేవచ్చు కానీ, స్పీడ్ సంగతి ఆలోచించి చూడు. ఆ సుమతిని చూడు. 

చలాకీగా, సలాకలా ఉంది. ఈ వెంకటలక్ష్మి కదిలేసరికి ఆ సుమతి 

ఆరడుగులు ముందుంటుంది. ఒరే, అచలపతి హామీ చూసుకుని ఈ 

] లా పెట్టుబడి పెట్టేసానురా. కొంప మునిగినట్టుంది రది తతా 
[టం ఈస్త్య. పంటీ అత్తో 

అంటూండగానే అచలపతి వాళ్ళ దగ్గరకి వచ్చాడు. 
“సర్ ఈ భూషణానికి చాలా మంది గూఢచారులు ఉండి ఉంటారు. 

మన విశాలాక్షి మంచి కాండిడేట్ అని అతనికి తెలిసిపోయి నట్టుంది. తన 
కాండిడేట్కి గట్టిపోటీ ఇస్తుందని (గ్రహించేసేడు లాగుంది. ఇందాకటి నుండి 

చూస్తున్నాను. వెళ్లి అవీ, ఇవీ కబుర్లు చెప్పి 
మూడుసార్లు స్కూలు క్యాంటీనుకి తసుకెళ్లి 
బోల్ద్డంత మెక్కబెట్టాడు. ఇప్పుడావిడ ఒ మూల 
కూర్చుని ఆపసోపాలు పడుతోంది. పోటీలో ప్రైజు 
రాకపోయినా పర్యా దాన్లో వచ్చేదాని కంటె 
ఎక్కువ ఖరీదైన ఐస్క్రీములు పెట్టించాడు ఈ పెద్ద 
మనిషి అంటోంది పక్కావిడతో” అని వార్త 
మోసుకొచ్చాడు. 

విషయం వింటూండగానే వెంటనే 
రియాక్టయింది రాంవండే! “ఒరే, అనంతూ, 
క్షమించరా, నేను పార్టీ ఫిరాయించేసాను. 

భూషణం గాడితో చేతులు కలిపేస్తున్నాను. ఈ లెమన్ అండ్ స్పూన్ 
రేసు మీద చాలానే రిస్కు తీసుకున్నాను. పోతే తట్టుకోలేను” అంటూ 
భూషణం కోసం పరుగు పెట్టాడు. 

రాంపండు అనుకున్నదే అయింది. గోనెసంచుల పోటీలో విశాలాక్షికి 
మూడో స్టానం. నిమ్మకాయల పోటీలో వెంటకలక్ష్మికి ఆరోస్టానం వచ్చాయి. 
కానీ (ప్రెజులు ఎనౌన్స్ చేయడానికి కాస్త ఆలస్యమయింది. దానికి కారణం 
హెడ్మాష్టారు పరంధామయ్య తన ప్రసంగంలో వివరించారు. 

“....ఈ ఆటల పోటీలు పిల్లలలో (క్రీడా స్ఫూర్తిని పెంపొందించడానికి 
ఉద్దేశించబడ్డాయని అందరికీ తెలుసు. కానీ ఉళ్లో కొందరు సోమరులు. 
జూదరులు ఈ పిల్లలను గు(ర్రాల కింద జమకట్టి వాళ్ల మీద పందాలు కట్టి 
డబ్బు చేసుకుంటున్నారని అలిసి చాలా బాధపడుతున్నాను. కానీ సాక్ష్యాలు 
దొరక్క ఏమీ చేయలేక పోతున్నాను. మూడేళ్ల క్రితం ఇటువంటి సంఘటన 
నా దృష్టికి వచ్చింది. అదృష్టవశాత్తూ సాక్ష్యం కూడా లభించింది. అప్పుడు 
ష్ కాన్సిల్ చేసి వెశాను. ఈ ఏడాది కూడా ఇటువంటి పందాలు 
జరిగాయని నాకు సాక్ష్యం దొరికింది....” 

ఎఫెక్ట్ కోసం పరంధామయ్య ఆగినప్పుడు అనంత్ అచలపతి కేసి 
చూడబోయి ఎక్కడున్నాడాని కళ్లతో వెతికాడు. పరంధామయ్యకు కాస్త 
దూరంగా తలవంచుకుని నిలబడ్డ అచలపతిని చూసి అయోమయంలో 
పడిపోయేడు. ఇంతలోనే పరంధామయ్య తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగించేడు. 

“....పని పాటాలేని ఓ కుర్రజమీందారు తన వద్ద పనిచెసే అతని ద్వారా 
లెమన్ అండ్ స్పూన్ పందెంలో పాల్తొనే కొంతమంది పిల్లలకు లంచం 
పెట్టి ఆటల ఫలితాలను తన స్వార్ధం కోసిం ప్రభావితం చేశాడు. యజమాని 
ఆజ్ఞ మేరకు అతని ఆదేశాన్ని శిరసావహించినా, ఆ పనివాడి అంతరాత్మ 
మాత్రం ఊరుకోలేక పోయింది. తను చేసిన తప్పు ఒప్పుకోమని చెప్పింది. 
అంతరాత్మ 'ప్రబోధాన్ని విని అతను జరిగిన సంగతి యావత్తు నాకు 
వివరించి క్షమాపణ కోరాడు...” ఇక్కడ పరంధామయ్య ఆగి, అచలపతి 
కేసి ఒక్కసారి చూసి, తిరిగి ప్రసంగం కొనసాగించడం అనంత్ దృష్టిని 
దాటిపోలేదు. 

“నేరాన్ని ఒప్పుకున్న వ్యక్తి కోరిక మేరకు అతని పేరును, అతని 
యజమాని పేరును నేను బయట పెట్టడం లేదు. కానీ లంచం పుచ్చుకుని 
ఆటలాడిన పిల్లలను మాత్రం పోటీనుండి తొలగిస్తున్నాను. లెమన్ అండ్ 
స్పూన్ పోటీలో మొదటగా వచ్చిన ఐదుగురు పిల్లలను అనర్హులుగా 
(ప్రకటిస్తూ ఆరవ స్టానంలో వచ్చిన వెంకటలక్ష్మిని విజేతగా ప్రకటిస్తున్నాను. 
అమ్మాయ్, వెంకటలక్ష్మీ... ఇలా రా. లంచం ఇవ్వజూపినా పుచ్చుకోని నీ 

నిజాయితీని అభినందిస్తూ ఈ బహుమతిని నీకు అందజేస్తున్నాను...” 
ఈ ప్రకటన వింటూ రాంపండు చేసిన ఆర్తనాదం ప్రజల హర్షధ్వానాల 

డలేదు. మధ్య వినబడలదు. ఎమీ యస్ ప్రసాద్ 

(ఏ.జి.ఉద్హౌస్ రాసిన “ది టం టకృ! 
థ ఆధారంగా) 



ఉపాధ్యాయుడి జీవితం అంధకార బంధురమూ కాదు, బతకలేక బడిపంతులు కావడం అనే మాట నిజమూ కాదు. 
అనుభవించె వాడికి ఈ జీవితం కూడా హాస్యరసం ఇస్తుంది. ఈ సంగతి చెప్పడమే ఈ వ్యాసం యొక్క ముఖ్యోద్దేశం. 

విద్యార్ధుల ఆకతాయితనాన్ని ఇలా భరిస్తుంటే, ఉపాధ్యాయుడనబడే 
బడుగు మానిసి, పై అధికారుల ధాం ధూంలు కూడా సహిస్తూ ఊరుకోవాలి. 
వాళ్ళు ఒక్కొక్కప్పుడు ఒంటి కాలిమీదా, మరొకప్పుడు రెండు కాళ్ళమీద 

కూడా లేస్తూ ఉంటారు. ఆ లేవడానికి సరి అయిన కారణం ఉండక్కర్లేదు. 
వాళ్ళు ఉపాధ్యాయుల్ని కేక లెయ్యడం తెలిసి కొంతా, తెలియక కొంతాను. 

ఓ రోజు మా పాఠశాల ప్రెసిడెంటు గారు ఆ గదీ ఈ గదీ 
చూసుకుంటూ సైన్సు గదిలోకి వెళ్ళారు. గది మూల పగిలిపోయిన 
గాజుబుడ్డు కనిపించాయి. టెస్టుట్యూబులకీ ప్పాస్కులకీ ఆయన పెట్టుకున్న 
పేరు గాజుబుడ్డు - మొదట ముఖం చిట్లించి, విసుక్కుని ఆపైన కోపంగా 
“ఏమయ్యా, మంచీ చెడ్డా తెలియనక్కన్లేదూ? ఇన్ని బుడ్డు 
పగలగొట్టించావుకదా ఎవరి సొమ్ము అనుకున్నావు? చిన్నతనపు చేష్టలా లేక 
కొంటెతనమా?” చివాట్లు పెట్టారు. 

దానికి సైన్సు మాష్టారు వినమ్రుడై “పిల్లలు వాటితో పని చేసేటప్పుడు 
'ప్రమాదవశం చేత అవి పగులుతాయి” అని విన్నవించుకున్నాడు. 

వెంటనే ప్రెసిడెంటుగారు “అవునయ్యా నాకూ తెలుసు. అయినా గాజు 
బుడ్డు పిల్లల చేతికిస్తావా? సున్నితమైన వస్తువుని పిల్లలకి ఇస్తే ఏమవుతుంది? 
ఇన్నాళ్ళూ చదివి నువ్వు నేర్చుకున్న విషయం ఇదేనా? ఈ గాజు బుడ్డు 
పిల్లల చేతికి ఎందుకిచ్చావు? ఏదైనా పని ఉంటే నువ్వు చేసి వాడికి 
చూపించరాదా?” అన్నారు. 

సైన్సు మేష్టారుకి ఏం చెప్పాలో ఎలా చెప్పాలో తోచలేదు. చివరికి 
నెమ్మదిగా 'వాళ్ళ చేతికి ఇయ్యక తప్పదండీ” అన్నాడు. 

“చాలు చాల్లే వయ్యా. అంతగా తప్పకపోతే నాకు మాట మాత్రంగానైనా 
చెప్పి ఉండవలసింది. దాని దుంపతెగ, పోతే పోయింది. ఇత్తడివో సీనారేకువో 
ఇనుపవో చేయించి పడే సేవాణ్ణి, కుర్రాళ్ళు మాస్టరుగా ఉంటే కష్టసుఖాలు 
తెలియవుగదా” అంటూ పెద్ద పెద్ద అంగలేసుకుంటూ ఇవతలికి వచ్చారు. 
ఆ రావడం రావడం తిన్నగా నా జాగ్రఫీ క్లాసులోకి వచ్చారు. క్లాసులో 
మేష్టార్ని అడిగి మరీ లోపలికి రావాలనే సంగతి ఆయనకి తోచలేదు. 

(శ) 
తననన! 

[ఈం ఈస్త్య రంయక లతో 
[పై 

తోచకపోతే పోయె, తిన్నగా వచ్చి నేను కూర్చోవలసిన కుర్చీలో తను వచ్చి 
కూర్చున్నాడు. కూర్చుని “ఏమిటయ్యా, పాఠం చెబుతున్నావా 

ఆడుకుంటున్నావా - టేబిల్ మీద ఆ బంతి ఏమిటీ?” అన్నాడు. 
“అది బంతి కాదు సార్ - గ్లోబ్... భూగోళం” అన్నా సవినయంగా. 

“తెలుసు లేవయ్యా” అంటూ దానిమీద చెయ్యి వేశారు. అది గిర్రున 
తిరిగింది. “అయిందీ! దీని సీలలు కూడా ఊడగొట్టావన్నమాట - అక్కడ 
ఆ సైన్సు మేష్టారు బుడ్డు పగుల గొట్టాడు. నువ్వు దీని మేకులూ సీలలూ 
ఊడగొట్టావు. ఎల్జా తిరిగి పోతోందో చూడు... ఉండు నీపని చెప్తాను. 
ను వాళ్ళందరికీ చూపించి నీ వ్యవహారం తేలుస్తాను” అంటూ ఆ 
గ్లోబ్ పట్టుకుని బయలుదేరాడు. 

నేను కావాలనే “అయ్యాక్షమించాలి. ఏదో పొరపాటు జరిగింది. ఈ 
సంగతి కమిటీ ముందు పెట్టి నా ఉద్యోగం ఊడగొట్టించకండి” అంటూ 
వెనకాలే వెళ్ళి బ్రతిమాలాను. కాని ఆయన బిగిసి పోయాడు. తర్వాత 
ఆయన కమిటీ ముందు ఆ గ్లోబ్ పెట్టడం, వాళ్ళు ఆయన్ని చివాట్లు 
పెట్టడం, తర్వాత నన్ను చూసినప్పుడల్లా ఆయన ముఖం కోపంగా పెట్టడం, 
జరిగింది. 

ఉపాధ్యాయుడు కమిటీ మెంబర్ల ధాటీకి తట్టుకోవడమే కాదు - 
తల్లిదండ్రుల ఆ(గ్రహావేశాలకి కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు తలవంచాలి. 

ఒక రోజు ఒక విద్యార్థి తండ్రి, మల్లయ్య (శ్రేస్టిగారనుకుంటాను, 
రౌద్రమూర్తియై వచ్చి, తను'స్కూలు కమిటీలో మెంబరుననే విషయం 
సూచిస్తూ “ఏమయ్యా మేష్టారూ - మా అబ్బాయిని ఆరో క్లాసులో 
వెయ్యలేదట - అయిదో క్లాసు తప్పించావట! ఏం!... ఎంచేత?” అన్నాడు 
కారాలు మిరియాలు నూరుతూ, 1 

ఆయనకి విషయాన్ని నచ్చ చెప్పవలసి అవసరాన్ని గుర్తించిన వాడనై 
“అయ్యా! మీరు వర్తకులు గదా! మీ అబ్బాయి రేపు బేరాలు చేస్తుంటే సరిగ్గా 
పద్దులు వ్రాయవద్దా! అవే ఇక్కడ నేర్పుతున్నాము. మాటలు తప్పులేకుండా 
('వ్రాయగల అక్షర జ్ఞానం మీవాడికి రాలేదు. అందుచేత తప్పించాము” 



అన్నాను. “ఏమాట తప్పు వ్రాశాడండి” అని ఆయన అడిగాడు. చింతపండు 
అనే మాట “శింతపండు”” అని (వ్రాశాడండి అని చెప్పి. ఆయన 
సానుభూతిని, ఆమోదాన్ని కోరే ఒక చిరునవ్వు నవ్వాను. ఆయన బదులుగా 
చిరునవ్వు నవ్వాలా? ఉహు! ఆయన పెదవులపై చిరునవ్వు ప్రతిఫలించక 
పోగా ముఖం ముడతలు పడింది. విసుగుతో “ఓసీ - ఇదిటయ్యా... నేనింకా 
ఏమిటో అనుకున్నాను... లేనిపోని చాదస్తాలు పెట్టుకోకు! చింతపండు 
అంటేనేమి? శింతపండు అంటేనేమి? దాని పులుపు విరిగిందా? ధర 
తగ్గిందా? చాలు చాలు - ఇలాగే రాయాలి, అలాగ రాయకూడదు అని 
పిచ్చి పిచ్చి పట్టింపులు పెట్టుకోకుండా, పైక్సాసులో వేసి, డోకరాలు కట్టడం 
నేర్పి కాస్త లెక్కా డొక్కా గట్టి చెయ్యండి - ఏం తెలిసిందా?” అంటూంటే, 
నా ఉద్యోగం నిలుపుకొనేందుకు తల ఊపి 'చిత్తం' అనాల్సి వచ్చింది... 

తల్లి దండ్రులతో ఇలాగే అనేకం. 
కలరా వల్ల నూటికి 12.7 చనిపోయారంటే, ఓ తండ్రిగారు “మధ్యలో 

ఆ చుక్కేవిటయ్యా” అంటే “పన్నెండు కంటే ఎక్కువ. పదమూడు కంటే 
తక్కువా” అని చెప్పాల్సి వచ్చింది. “అంటే? అంటూ ఆయన 
తల గోక్కుని “ఓహో పన్నెండుగురు పూర్తిగా చచ్చారా?” 
పదమూడోవాడు ఏడు వంతులు చచ్చి మూడు వంతులు 
చావకుండా ఉన్నాడా? సరిసరి... అర్ధం అయిందిలే” 
అంటూ వెళ్ళిపోయారు. 

స్రీడర్గు, జడ్జీలు, డాక్టర్టు, యాక్టర్టు వీళ్ళంతా 
“మేష్టారీ పని హాయి, లాయర్లు క్రొత్త విషయాలూ, 
క్రొత్తగా వచ్చిన జడ్జిమెంట్లు ఎప్పటి కప్పుడు 
క్రొత్తగా తెలుసుకోవాలి. మేస్టర్తకి అలా కాదు. 
చెప్పిందే చెప్పాచ్చు. క్రిందటి సంవత్సరం భూమి 
గుండ్రంగా ఉండి ఈ సంవత్సరం చప్పున 
మారి బల్లపరుపు కాదు కదా. ఒక మందు 

బదులు మరో మందు ఇస్తే మా వృత్తిలో 
కొంపలంటుకుంటాయి. మేష్టరికి అన్నీ శలవలే - 
శనివారం, ఆదివారం, పండగవస్తే, చలేస్తే, 
ఎండకాస్తే, వానకురిస్తే, వరద వస్తే, ఉన్న ఊళ్ళో 
ఉత్సవమైతే, ప్రక్క ఊళ్లో బాజా వాయిస్తే ఇలా 
ఎన్ని శలవలో” అంటూ మేష్టరీ అంత హాయి 
మరోటి లేదంటారు. 

ఉపాధ్యాయుడికి ఉండే బాధలు ఉపాధ్యాయుడికి 
ఉన్నాయి. పై అధికారుల వద్ద నుంచి మొట్టికాయలూ, కుర్రవాళ్ళ 
దగ్గర వెటకారాలూ, వెక్కిరింపులూ. క్లాసులో నలభై మంది 
ఉన్నారంటే, నలభై మందివీ నలభై రకాల మనస్తత్వాలు, వీళ్ళందరికీ ఒక్కటే 
పాఠం చెప్పాలి. అంతకంటె నలభై అడవి మృగాల్ని సర్షడం సులభం. 
ఎందుచేతంటే, అవన్నీ ఒక్కలాటివే. ఒకదానికి గడ్డీ ఒకదానికి వంకాయలు 
ఇష్టం అంటూ లేదు. భిన్న భిన్న ప్రకృతులు గల క్లాసులో ఒకడికి 
బొమ్మలంటే ప్రేమ. చరిత్ర పాఠం ఎంత కష్టపడి చెబుతున్నా వాడికి 

రవ్వంతయినా రుచించదు. ఆయన ఆవేదనతో చెబుతూంటే, వాడు ఆ 

చెబుతున్న మేష్టారి బొమ్మ వికృతంగా గీస్తూ ఉంటాడు. భిన్న రుచులు 
గల విద్యార్థులకి ఒకే రకమైన విద్య గరపడంలో ఉపాధ్యాయుడికి ఎంతో 
కష్టం ఉంది. తరుణ వయస్కులైన విద్యార్థుల ఉ ఉరకలు పెడుతూ 
ఉంటుంది. వారి జీవితంలో చైతన్యం ఎక్కువ, ఒకచోట అరగంట సేపు 
నిలకడగా కూర్చోలేరు. పట్టుమని పది నిముషాలు ఏ విషయాన్నీ విననూ 
లేరు. రాళ్ళపై నుండి జలజలమంటూ, దూకుతూ, పోయే సెలయేరు లాగ 

ఉంటుంది వాళ్ళ జీవితం. అలాంటి కుర్రాళ్ళకి పాఠాన్ని తియ్యని మాటలతో 
ఆకర్షణ ఏర్పడేలాగ చెప్పాలి. ఇదంతా అందరూ అనుకుంటున్నట్టు అంత 

సులువైన పని కాదు. 
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సరే - అది అలా ఉంచండి. 
ఈ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండే సాధక బాధకాలు చెప్పడం పూర్తి 

చెయ్యబోయేముందు ముఖ్యమైన సంగతి ఒకటి చెప్పాలి. అదెమిటంటే, 
'ఇంట గెలిచి రచ్చగెలువు' అన్నట్టు, మొదట తనింట్లో తాను ఉత్తమ 
ఉపాధ్యాయుడుగా రాణించాలి. అప్పుడే బయట ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడో, 
ఉత్త ఉపాధ్యాయుడో అయ్యేది. 

(క్రొత్తగా మాస్టరీ పని దొరకడంతోనే అతనికి ముందుగా తన భార్యకి 
చదువు చెప్పుకోవాలనిపిస్తుంది. ఆవిడ ఇంగ్రీషులో మాట్లాడితే చూడాలని 
లేదా వినాలని ముచ్చట పడతాడు. ఇంగ్లీషు పుస్తకం కొని పట్టుకొస్తాడు. 
అక్షరాలదాకా నిరాటంకంగా సాగిన తర్వాత లక్ష ఆటంకాలు. ఆవిడ ఆ 
ఇంగ్లీషు పుస్తకాన్ని ఏ చారు రాచ్చిప్ప మీదో మూత పెడుతుంది. దాంతో 
అతని గుండె బేజారయిపోయి ఇంక ఆ చదువు కట్టిపెడతాడు. ఒకవేళ 
పట్టుదలతో సాగించాలనుకున్నా పగలు ఆయనకి తీరిక ఉండదు. రాత్రి 
ఆమెకి ఇష్టం ఉండదు. కాదూ కూడదని రాత్రి భోజనాలయాక 
బలవంతంగా కూర్చోబెట్టి పాఠం మొదలెడితే, కళ్ళు మూస్తూ తెరుస్తూ 
చిటిెలేస్తూ ఉండగానే మధ్య ఏదో ముఖ్యమైన విషయం జ్ఞాపకానికి వస్తుంది 
ఆ పిల్లకు. “ఈ చదువుకేం కానీండి- రేపు కార్తీక మాసానికి యుద్ధం ఆపేసి 

నవరసులు చౌక చేస్తారటగా?” అంటుంది. 
ఏమిటి ఆ మాటకర్థం? అంటే నవరసులు 
'ప్రియంచేసి ఆడవాళ్ళను ఏడ్పించేటందుకే 
అసలు ఈ యుద్దం చేస్తున్నట్టూ, కాస్సేపు 
ఏడిపించి చాల్లే వీళ్ళని ఏడ్పించడం అని 
(స్త్రీలపై జాలిదలిచి యుద్దం ఆపివేయడానికి 
ఎవరో నిశ్చయించి నట్టూ! ఇక చదువు సాగదు ' 
- ఒక వేళ నెలో రెండు నెలలో పట్టుదలతో 

సాగించినా ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయికి కొంచెం వికారం 
ఏర్పడడం, అంతటితో చదువు పూర్తిగా ఆగిపోవడం 

భార్యకి సరే - కొన్నేళ్ళ తర్వాత ఇంట్లో బిడ్డలకి పాఠం చెప్పినా, 
కొన్ని కొన్ని విపరీత పరిణామాలు ఉద్భవిస్తాయి. ఓ సారి మా అమ్మాయికి 
లెక్కలు చెబుతున్నా. “ఒకడు ఒక పనిని మూడు రోజుల్లో చేస్తాడు. ఆ 
పనినే మరొకడు అయిదు రోజుల్లో చేస్తాడు. ఇద్దరూ కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని 
రోజుల్లో చేస్తారు?” అని లెక్క. మా అమ్మాయి చెయ్యలేకపోయింది ఆ 
లెక్క. నే నొక్కటి వేశాను. వెంటనే మా ఆవిడ వచ్చి పిల్లను రెక్కచ్చుకుని 
వెనక్కి లాగి “ఎవిటండీ వెధవ లెక్కలు. దానికి చెప్పడం ఎందుకూ! బిడ్డను 
కొడుతున్నారు కూడానూ? కాకపోయినా ఏం లెక్కలివి? ఒకడు ఒక పనిని 
మూడు రోజుల్లో చక్కగా పూర్తి చేయగలిగి ఉంటే, అయిదు రోజులదాకా 
డేకే మరో వెధవను కూడా ఆ పనిలో ఇరికించడం ఏమంత తెలివైన పనండీ? 
ఆ ఒక్కడి చేతే చేయించుకోకూడదూ? ఆ ఇద్దర్నీ కలపడం ఎందుకండీ? 
వాళ్ళిద్దరూ కలిస్తే వప్పందాలు పోతారుగాని ఛస్తే ఆ పని పూర్తి 
అవుతుందంటారా? పిచ్చా ఏమన్నా మీకూ? ఇలాంటి లెక్కలు చెయ్యలేకపోతే 

మానె, పిల్లదాన్ని కొట్టబ్ కండి” అంటూ దాన్ని లాక్కుని వెళ్ళింది. 



ఒక రోజున మా అబ్బాయికి ఒక లెక్క ఇచ్చి చెయ్యమన్నాను. లెక్క 
ఏమిటంటే - ఒకడు గంటకు పది మైళ్ళు పరిగెడతాడు. పద్దెనిమిది గంటల్లో 
ఎన్ని మైళ్ళు పరిగెడతాడు అని. వాడు లెక్క (ప్రారంభించి ఒక్క క్షణం 

అయిన తర్వాత ఆగి వెర్రి చూపులు చూస్తూ ఉండి పోయాడు. “లెక్క 
చేశావా? ఎన్ని మైళ్ళు?” అని గుడ్జైర్రజేశాను. 'ఏవిటండీ' అన్నాడు. 
“ఏమిటేమిటి ని ముఖం! గంటకి పది మైళ్ళ చొప్పున పద్దెనిమిది గంటల్లో 
ఎన్ని మైళ్ళు పోతాడో కనుక్కో” అని కోప్పడ్డాను. “కనుక్కుంటానండి. 
చాలా దూరం పోయాడు గానీ, అసలు వాడు అట్లా పరిగెత్తితే, రెండు 
మూడు గంటలయ్యేసరికి గుండె పగిలి ఠపీ మని చావడా అని 
ఆలోచిస్తున్నానండి' అన్నాడు. “చావడా? లెక్కల్లో మనుష్యులు చావరు. 
లెక్క ప్రకారం పద్దెనిమిది గంటలూ పరిగెత్తి కాని మరీ చావడు... ఇంక 
లెక్క వెయ్యి” అని కోప్పడ్డాను. 

“ఓ తొట్టికి ఓ రంధ్రం ఉంది, అందులోంచి గంటకి అయిదు గేలనుల 
చొప్పున నీరు కారిపోతుంది. గంటకి తొమ్మిది గేలనుల చొప్పున నీరును 
ఇచ్చే పంపు మూలంగా ఆ తొట్టి ఎంత కాలంలో నిండుతుంది?” అదీ 
లెక్క. 

“ఇవేం లెక్కలండీ - పిల్లలకి కాస్త తెలివైనవి చెప్పండీ” అంది మా 
ఆవిడ. 

“ఏం?” అన్నా. 
“ఏం ఏమిటి? నా ముఖం, చిల్లి తొట్టిలో నీరు పోస్తూంటే ఓ చెంప 

పెదకోడూరు నించి నెహ్రూ జూ పార్క్కి తొలిసారిగా వచ్చాడు 
రాజు. గొరిల్లా ఎన్క్లోజర్ ముందు నిలబడి చూస్తుంటే, అదికూడా తననే 
పరిశీలనగా చూస్తోందని గ్రహించాడు. 

రాజు తన చేతిని గొరిల్లా చూసేలా ఊపాడు. అదీ బదులుగా అలాగే 
వూపింది. తన మీద కుడిచేత్తో డు. అదిఆప నం లా. త్రో కొట్టుకున్నా ఏక్షన్ని 

పైకి, కిందకి దూకాడు. గొరిల్లా కూడా అచ్చం అలాగే దుమికింది. 
చేతిలో తాడు లేకపోయినా తాడాట ఆడుతున్నట్టుగా అభినయించాడు. 
అటీ అలాగే అభినయించింది. బంటి కాలి మీద కుంటాడు. గుండ్రంగా 
ప్రదక్షిణం చేసాడు. అ ప్రదక్షిణం చేసాడు. జుట్టు పీక్కున్నాడు. జంగొని 
లేచాడు. అతని చర్మలన్నిటినీ ఆ గొరిల్లా కూడా వెంటనే అనుకరించింది. 

అకస్మాత్తుగా గాలి దుమారం చెలరేగి ఓ నలక రాజు కంట్లో పడింది. 
రాజు తన కుడి కంటిని రుద్దుకున్నాడు. కంట్లోంచి నలక తీసే ఆ 
ప్రయత్షంలో అనుకోకుండా అతను కటకటాల దగ్గరికి నడిచాడు. 

సటిం స్త సంత తత్త 
పేతం 

కారిపోయేవి కారిపోతూంటే, పైనుంచి నింపడం ఏవిటి? ఆ చిల్లి తొట్టికి 
మాటేసుకుని ఆ తర్వాత నీరు నింపుకోకూడదూ?” 

“నీకు తెలియదులే. ఇది అచ్చు పుస్తకంలో విషయం - దొరలు 

రాసింది.” 
“అయితే మటుకు? దొరలైతే మటుకు తొట్టికి చిల్లి ఉంటే, కాస్త 

మాటేసుకుని వాడుకోరా ఏమిటి? - చాల్లెండి లెక్కలూ మీరూను.” 
నాకెలా సమాధానం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు. 
మరోసారి నేను మా చిన్న వాడికి లెక్కలు చెబుతున్నాను. “ఒరే బాబూ, 

మనం ఉన్న ఇల్లు పదహారు వేల రూపాయల ఖరీదు గలదిరా. దీన్ని ఒక 
లక్షరూపాయల కమ్మేస్తే ఎంత లాభం వస్తుంది?” అని నోటి లెక్క అడిగాను. 
వాడు తెల్లబోయి చూడ్డం మొదలెట్టాడు. “ఏం చెప్పవేంరా?” అన్నాను. 
వాడు బిక్క మొహంతో “అసలు ఈ యిల్లు మనది కాదుగా నాన్నా!” 
అన్నాడు . నేను విసుగ్గా “మనదే అనుకో - అనుకొని, ఆనరే ఎంత 
లాభం వస్తుందో చెప్పూ” అన్నాను. “బోలెడు లాభం వస్తుందిలే నాన్నా!” 
అని విసుగ్గా అంటూ అక్కడి నుంచి పరిగెట్టుకుని పారిపోయాడు 

ఆడుకోడానికి. ఇల్లు మనది కానప్పుడు ఎందుకు వచ్చిన పనికిమాలిన 
ఆలోచన ఇదంతా అని వాడి ఊహ అయి ఉంటుంది. 

ఇలా ఉంటుంది ఉపాధ్యాయుడి జీవితం, సుఖ దుఃఖాల సమ్మిశ్రితమై 
వెలుగు చీకట్టతో దోబూచులాడుతూ,. హాయిగా నవ్వుకో గలిగితే 
ఉపాధ్యాయ వృత్తీ తమాషాగానే ఉంటుంది మరి! 

రచన: నుల్లాది నెంకటకృష్ణనళరి 
అప్పటికే ఆ గొరిల్లా తన ఛాత్ని బాదుకుంటూ, కటకటాల మీద 

కొడుతూ, చిందులు తొక్కుతోంది. రాజు తన దగ్గరికి రాగానే అది కట 
కటాల్లోంచి అతన్ని పట్టుకుని పిచ్చకొట్టుడు కొట్టింది. 

రాజుకి స్ప్రహ వచ్చేసరికి జూ డాక్టర్ అతని మీదకి వంగి చూస్తున్నాడు. 
ఏమైందని అడిగితే జరిగింది వివరించాడు రాజు. 

“ఓ! గొరిల్లా భాషలో కుడి కున్ను నలుముకోవడం అంటే అమ్మ, 
ఆలి బూతులు తిట్టినట్లు. అందుకని దానికి కోపం వచ్చి వుంటుంది” 
చెప్పాడు జా అధికారి. 

ఇంటికి వెళ్ళిన రాజు ఆ గొరిల్లా మీద ఎలాగైనా కని 
తీర్చకోవాలనుకున్నాడు. రాత్రంతా ఆ కోపంతో సరిగ్గా నిద్రపట్టలేదు. 

కూర్చుని ఎలా దానిమీద పగ తీర్చకోవాలో ఆలోచించి పథకం వేసాడు. 
మర్షాడు రాజు జూ కెళుతూ, రెండు పదునైన కత్తులు, పార్టీల్లో 

పిల్లలు పెట్టుకునే టోపీలు రెండు, రెండు బూరలు కొన్నాడు. జూకి వెళ్ళి 
ఎవరూ లేకుండా చూసి ఓ కత్తి, టోపీ, బూర కటకటాల్లోంచి గొరిల్లా 
దగ్గరికి విసిరేసాడు. అది ఇతని వంకే చూడసాగింది. 

మనుష్యుల చర్భలకి ఆ గొరిల్లా అనుకరిస్తుందని తెల్పిన రాజు పార్టీ 
టోపీ తీసి నెత్తిన వుంచుకున్నాడు. అదీ తన దగ్గరున్న వాటిలో టోపీని 
చూసి తీసి నెత్తిన వుంచుకుంది. 

తర్వాత పార్టీ బూర తీసి నోట్లో వుంచుకుని గట్టిగా ఊదాడు. అటి 
బూరని తీసుకుంది. అలాగే చేసింది. 

బూర ఊదుతూ గుండ్రంగా తిరిగాడు రాజు. గొరిల్లా కూడా అదే 
పని చేసింది. రాజు తర్వాత తన కత్తిని తీసుకుని దాన్ని తలమీద 
గుండ్రంగా తిప్పాడు. ఇతని చర్చలని జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్న గొరిల్లా కూడా 
కత్తిన అందుకుని నెత్తిన వుంచుకొని చుట్టూతిరిగింది. . 

చేతిని చాపి కత్తిని పైకి, కిందకి యుళిపించాడు రాజు. గొరిల్లా ఏ 
మాత్రం ఆలోచించకుండా అతని చర్యని ఇమిటేట్ చేసింది. 

రాజు గట్టిగా వూపిరి పీల్చుకుని వదిలి కత్తితో పొత్తి కడుపులో 
పొడుచచుకున్నాడు. ఇంటి దగ్గర అక్కడ ఓ ఇనుప రేకు ఉంచి పైన 
బట్ట కట్టుకోవడంతో కత్తి లోపలకి దిగలేదు. గొరిల్లా అతను చేసిన 
పనిని తిరిగి చేయకపోవడంతో మరోసారి కత్తితో పొత్తి కడుపు మీద 
పొడుచుకున్నాడు రాజు. 

గొరిల్లా తన చేతిలోని కత్తివంక ఓసారి, రాజు వంక ఓసారి చూసి 
కత్తిని పారేసి కుడికన్నుని నలువుకుంది. స్ట్ 



మార్చి 16న శ్రీరంగం గోపాలరత్నం 9వ వర్ధంతి సందర్భంగా 

శ్ పట్టమ్మా |ల్ః ఎమ్మె ల్ వసంతకుమూరి 

“శ్రీరంగం గోపాలరత్నం'. చాలామంది జీవితంలో 
నంగీతం ఒక భాగమైతే, గోపాలరత్నం 

జీవితమంతా సంగీతమయమే. 
ళలకు కాణాచి అయిన విజయనగరం జిల్దా 

పుష్పగిరిలో వరదాచార్యులు, సుభద్రమ్మ 
దంపతులకు 1939లో జన్మించారు శ్రీరంగం 
గోపాలరత్నం. వారిది సంగీత కుటుంబం 

కావటం వల్ల పసితనాన్నే బామ శ్రే వద్ద సంగీతంలో 

తొలిపాఠాలు, ఆ తరువాత తండ్రి వడ్డ 

మలిపాఠాలు నేర్చుకున్నారు. తల్లి మేనమామ 

అప్పకొండమాచార్యులు రాసిన “ఠండు హరి 

కథలను పాలకొల్లు స్తై వైష్ణవ సభలో చెప్పి నాటి 

ప్రఖ్యాత హరి కథా విద్వాంసుడు పెద్దింటి 

దీక్షితులుచే ప్రశంసలందుకున్నారామె. అపుడామె 
వయసు తొమి దేల్లే, 

' ప్రధానంగా శ్రీరంగం గోపాలరత్నం 

“గారావు వద్ద పూర్తి స్థాయి సంగీత శిక్షణ నొంది 
తరువాత వయొలిన్ నా ద్వారం 

 ఏస్వామినా | శ్రీపాద పినాక పాణి వద్ద 
శిష్యరికం చేశారు. వీరిద్దరి వద్ద నేర్చుకున్న విద్య 

ఆవె పాండిత్యానికి మెరుగులద్రింది. 

+ 1957లో విజయవాడ ఆకాశవాణి కేంద్రంలో 
సిలయ విద్వాంసురాలిగా చేరిన ఆమె 1977 

రేడియో ద్యారా కర్ణాటక సంగీతాన్ని, లలిత 

౦గీతాన్ని జన సామాన్యానికి చేరువ చేశారు. 

1960-70. దశకాల్లో విజయవాడ, నట 5 
ఎకాశవాణి కేంద్రాలు - సంగీతానికి పెద్దపీట 
సిన రోజులు. విజయవాడలో మంగళంపల్లి 

బాలమురళీకృష్ణ ఓలేటి వెంకటేశ్వర్థు, పింగళి 

లక్ష్మీకాంతం, ఎం.వి.రమణమూర్తి, సంధ్యా 
వందనం శ్రీనివాసరావు, బాలాంత్రపు రజనీ 
కాంతరావు, మంచాల జగన్నాథరావు వంటి 

వారితో కలిసి ఆమె నమర్పించిన సంగీత 

కార్యక్రమాలు గోపాలరత్నం సంగీత ప్రతిభకు 
నిదర్శనాలు. 

ఈ పరంపరలో ఆకాశవాణి ద్వారా ఆమె 

వినిపించిన అన్నమాచార్య కీర్తనలు భక్తి 
పారవశ్యంలో ముంచెత్తాయి. “కస్తూరి రంగ 

కరుణించవేమయ్య', ఏడే ఏరి వనమాలి” 

క్షర్ణాటక సంగీత ప్రపంచంలో ఎమ్మెస్ స్సుబ్బలక్ష్మి , స్ట 

వాత థ్ కటున సంగీత విద్వన్మణి - 

_పందరికో మార్గదర్శకం గ్నా ఉన్నాయంటే అది 

గోపాలరత్నం అద్భుత స్వరమాధుర్యమే. ఓ; 

నూకల చిన సత్యనారాయణ 'నౌకాచరితరోను 

హైదరాబాదు అమృతవాణి స్టూడియోలో 
గోపాలరత్నం చేతనే రికార్డు చేయించారు. 

ఇందులోని “తనయందే ప్రేమ” అనేకృతిని 
నలుగురు గోపికలకు నలుగురు పాడాలి, 
అందులో ఒకరుగా శ్రీరంగం పాడారు. తీరా 

న్న రికార్డు అయిన తరువాత మిగతా ముగ్గురు ఆమె 

ఇస్యాలులో పాడకపోవడంతో “నూక. 
(చిన్ సత్యనారాయణ పూర్తిపాటను:ఆమ్లె వన్దే 

పాడించారు. 

ఇకపోతే . మీరాబాయాసంగీత న 
కావిషయానికి వస్తే ఆ నాటకం వినడమే గొప్ప 

అనుభూత్రిక్షృష్ణ భక్తురాలైన మీరాబాయి గోపాల 

రత్నంలో ప్రదేశించిందా అనిపిస్తుంది. “బికారి 
రాముడు”, “శ్రీ వెంకటేశ్వర వైభవం” చిత్రాలకు 

రు. అయితే వ ఆమె పాడ! లేని 

అవాంతర మేర్చడింది. న 
హైదరాబాదు సంగీత కళాశాల ప్రిన్సిపాల్గా 

పదాలు, మీరాభజనలు, లీలాశుకుని తరంగాలు, నియమితురాలైన గోపాలరత్నం “తాను 

జయదేవుని అష్టపదులు, రామదాసు, ముత్తు ప్రాడలేకపోతున్నాననే మనోవేదనకు గురయ్యేరు. 
స్వామి దీక్షితుల కర్తనలు, నండూరి ఎంకిపాటలు, . తెలుగు వర్శిటి ఆవిర్భావం తరువాత లలిత 
పెళ్ళిపాటలు, సంప్రదాయ, జానపద గీతాలు, కళాపీరానికి ప్రత్యేక అధికారి అయ్యారు. | 

తిల్టానాలు, జోలపాటలు, భక్తిగీతాలు... ఏవి. శ్రీరంగం గోపాలరత్నం తన న స్ట 

పం అవి ఆమె గొంతులో తియ దనాన్ని. ల "జీవితంలో లెక్కలేనన్ని, కచేరీలు చేశారు. గాన 

కలుపుకుని హృద్యంగా బయటకు చ “కళలో ఆమె నృష్టించని వ్రక్రియ లేద్దు. 
విజయవాడ రేడియో కేంద్రం రెండు దశాబ్దాల రాష్ట్రంలోని వలు సాంన్కృతిక నంన లు 

పాటు సుప్రభాతం మొదలు ప్రసార సమాప్తి వరకు సన్మానాలు చేసి “గానకోకిల”, “సంగీత కళా: 
ఏదో ఒక సందర్భంలో శ్రీ, శ్రీరంగం కంఠంతో శ్రోతల “సంగీత రత్న”, “ఆంధ్ర నైటింగేల్”, వంటి 

హృదయ క్షేత్రార్ని సుసంపన్నం చేసేది బిరుదులను సమర్పించుకున్నాయి. 196 లో 
బందా కనకలింగేశ్చరరావు పుణ్యమా అని త్రిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ఆస్థాన 

కూచిపూడికి నూతన ఒరవడి వచ్చినప్పుడు ఓలేటి విద్యాంసురాలిగా నియమించగా 1992లో భార్ 
వేంకటేశ్వర్లు కూచిపూడి నాట్యాచార్యులు చింతా ప్రభుత్వం “పద్మశ్రీ'”తో సత్కరించింది. 1993 

కృృష్షమూరిని (ప్రక్కన కూర్చొనబెట్టుకుని మార్చి 16న పన కాలధర్మం చెందిన ఆ 
“భామాకలాపం” యక్ష గానాన్ని సంస్కరించి , మహాగాయని తన జీవితాన్ని సంగీతం 

బాలమురళీకృష్ణ శ్రీ, శ్రీరంగం గోపాలరత్నం చేత ప్రండించుకోవాలని వివాహం చేసుకోలేదు. స. 

రికార్డు చేసి ప్రసారం చేశారు. ఆ యక్షగాన ప్రపంచంలో బహుముఖ ్రజ్ఞాశాలిగా శ్రీరంగం 

రూపకాన్ని ఎన్నిపార్లు విన్నా ఇంకా ఇంకా. గోపాలరత్నం సదాస్మరణీయురాలే. 
వినాలనిపిస్తుంది. “మదనా...” (ఆనందభైరవి), 

“శకునాలు మంచివాయె” (మోహన), 'భామనే 

స . వంటి స్వరరచనలు నేటి వరకూ ఎమి హొచ్రమష్బాబు 

యం. 

(ఏంట్లో 1 ళా 



మంచి స్కిప్పకు వుండవలసిన లక్షణాలేమిటి... అసలు మంచి 
'స్కిప్పు అంటే ఏమిటి అని అడుగుతున్నారా? 

రాసేవాడికి అన్నీ మంచివే. నిర్మాతలకి యిచ్చేటప్పుడు అన్నీ బెస్టే. 

దాంట్లో అనుకున్నది ఎంతవరకు చెవ్పగలిగాం... ఏది జనం 
మెచ్చుకున్నారు... అన్నది అసలు ప్రశ్న. నూటికి ఎనఖై మంది మెచ్చుకుంటేనే 
అది మంచి సినిమా అవుతుంది. ఇక్కడ పేర్లర్ సినిమా, ఆర్ట్ ఫిలిం అన్న 
సంబంధం ఏమీ లేదు. సినిమాకి రాయడమన్నా తియ్యడమన్నా అందరి 

నచ్చే స్థాయిలో... అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో వుంటేనే మంచి స్క్రిప్టు 
అవుతుంది. 

అయితే కొన్ని కథాంశాలు రైటర్ని ఎక్కువగా ఇన్స్పైర్ చేస్తాయి. 
కొన్నిటికి అంతకన్న స్కోప్ వుండదు కాబట్టి, అంతే రాయడానికి 
వీలవుతుంది. కొన్ని కొన్ని కొత్త పాయింట్లు రచయిత మనసులో వుండేవి 
బయటకు తీసుకువచ్చి చెప్పిస్తూ వుంటాయి. 

ఇక నా చిత్రాలకు వస్తే 
- 'సాక్షి' ఒక మైలురాయనే 
చెప్పాలి. పూర్తి బొట్డోర్లో 
తీసే వ్రయోగం 
మొదటిసారిగా మేం చేశాం. 

స్టూడియోలో కాకుండా 
సహజత్వం పుట్టిపడేలా - 

నిజ జీవితంలోలా 
చే వుండాలని. కానీ మేకప్ ఏ 

మాత్రం ఉపయోగించకుండా వుండలేకపోయాం. అప్పటికి మేం కొత్త, ఫ్రెష్గా 
వచ్చారు బాపు. అంతకు మునుపు దర్శకత్వం వహించిన అనుభవం లేదు. 

అసిస్టెంట్ డైరక్షర్గానూ పనిచెయ్యలేదు. 
స్టూడియోలో 40 లెన్స్, 70 లెన్స్, లేక 25 లెన్స్ ఉపయోగించడమా 

అన్నది పాయింట్ కాదసలు... కథ చెప్పడం, చెప్పడానికి కావలసిన అభిరుచి, 
చెప్పే విధానం, కామన్ సెన్స్ యివి మూడూ కావాలి. కామన్ సెన్స్, మంచి 
అభిరుచి అంటేనే మంచి (స్కిప్టుని ఎన్నిక చేసుకోవడం అన్నమాట. ఏదో 
నాకు ఛాన్సొచ్చింది కదా... ఏదో ఒకటి తీసేస్తానంటే కుదరదు. మేం 'సాక్షి' 
తీసినప్పుడు పాతదంతా పనికి రాదనికాదు. ఏదో కొత్తదనం తేవాలన్న 
ఉద్దేశంతో అప్పుడది చేశాం. అది మంచి ప్రయత్నమే. ఇప్పటికీ ఆ ్కిప్పు 

ర 

న్న శ్లపూడి నసెంకటరనుణ 

రచన చేసిన ఏ బిత్రంలో అం౮నా ఆ సన్నివేశానికీ లగా కాకుండా అతికినట్టుగా “సినినూ 

ప్రధానంగా దృశ్యసరమైన సాధనం" లని నమ్మే వ్యక్తి కాబట్టీ దృశ్యానికి తన్గీట్టుగా తగు స్థాయిలో, 
తగ్గు మోతాదులో సాత్రుల చేత సంభాషణలు సలికించే రచయత శ్రీముళ్లప్రూడి వెంకటరమణ, 
అందుకే ఆయన బిత్తాల్లో పాత్రులు చెప్పే సంభాషణలు, నాటకీయతతో కాకుండా నిజ జీవితంలో 
నలె సహజంగా వుంటాయి. సినిమాకు స్తోణ ప్రతిష్ట చేసేది దర్శకుడైనా, ప్రొాణం-మంబి స్కిఫ్టు, 
ఆనుంబి ప్కిప లంటే ఏమిటీ- దానికుండనలసిన లక్షణాలేమిటి? లన్న విషయాలను గురించి 

సోదాహరణగా ' విజయ బిత్ర'లో కొన్నేళ్ళక్రీతం రాసిన వ్యాసం ఇదిగో - 

అలాగే 'బుద్ధిమంతుడు' 

కూడా, కొత్తరకం కథ 
చెప్పాం అనుకున్నాం. ఆ 

4 | మేరకు అది పండింది. 
మ మ | అయితే నేను 

రాసేటప్పుడు 'యార్డ్ స్టిక్స్' అనే,కొలబద్దలు పెట్టుకోను. పాత సినిమాలో 
హిట్ అయినవి పెట్టుకుని, యిన్ని రీళ్ళకి యివి వుండాలి అనేవి లేకుండా 

ఈ కథని ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది. అనుకుని అలాగే రాస్తున్నాను. దానికి 
రూల్స్, (గ్రామర్ లేవు. 

నా నమ్మకం - సినిమాకనే కాదు, కథ రాయడానికీ, నవల రాయడానికీ, 
దేనికీ - మంచి రచనకి (గ్రామర్ అవసరంలేదు. ఆ మంచి రచనని [గ్రామర్ 
అనుసరిస్తుంది. అయితే కొందరు కొన్ని నియమాలు పాటిస్తూ - యిది 
యిన్ని పేజీలుండాలి... యిలా వెళ్ళాలి అనే పద్దతిలో వుంటారు. దానికి 
లోబడి వారు రచనలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఆ ధ్యాస లేకుండా, అది 
ఎలా రాయాలనుకున్నారో అలా చెప్పేస్తూ వుంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు అది 

కొత్త (గ్రామర్ని సృష్టిస్తుంది. నేనేదీ కొలబద్దలు పెట్టుకు రాయను. 'ఇది 
ఇలా రాయాలీ" అనుకుంటే అలాగే రాశాను. అది రైటో, తప్పో అన్నది 
ఆలోచించలేదు. తప్పయినవి ఫెయిలవుతుంటాయి. 

అయితే సినిమా విజువల్ మీడియం అని నేను మొదట్నుంచి 
అంటున్నాను. 'బొమ్మ ముందు... శబ్దం తర్వాత' అని. అందుకే నా 
ప్క్రిప్పులో డైలాగు - ఎక్కడ మాట అవసరమో అక్కడే వస్తుందన్న మాట, 
నేను మొదట్నుంచి అలాగే నేర్చుకున్నాను, పెద్దవాళ్ళనీ, పాత క్టాసిక్స్ని 
చూసి. అదే నాటకం వుందనుకోండి విజువల్కన్న 'ఆడియో'... శబ్దానికి 
ప్రాధాన్యం హెచ్చు. కారణం సినిమాలోలా దూరంగా వున్నవారికి రంగస్థలం 
మీద నటులు సరిగ్గా కనిపించరు అంచేత సంభాషణలు ఎక్కువగా 
వుండాలి. అదే సినిమాలో, ఒక విజువల్తో వందమాటలు పలికించవచ్చు. 
“ఒక బొమ్మ వంద మాటల పెట్టుి' అంటారు చూడండి. అది జ్ఞాపకం 
పెట్టుకుని రాస్తాను. విజువల్గా, అందంగా ఎలా చెప్పడం అన్నది ఊహించి 
చూసినదానికి అప్పుడు మాటలు రాయడం అన్నమాట. 

'ముత్యాల ముగ్గు'లో కూడా ఎక్కువ మాట్లాడే పాత్ర రావుగోపాలరావు 
వేసిన కంట్రాక్టర్ పాత్రదే. హీరోగానీ, హీరోయిన్గానీ ఎక్కువ మాట్లాడరు. 

చాలా బావుందని టెక్నీషియన్స్ అందరూ మెచ్చుకుంటూ వుంటారు. సెటైర్ చెయ్యడం కోసం, మాటేదాని ఊపిరి కాబట్టి కాంట్రాక్టరు పాత్ర 
మ డాం 
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ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది. కానీ ఆ పాత్ర పరిచయం కూడా విజువల్తోనే 
ప్రారంభమవుతుంది - 'ఆకాశంలో మర్షర్ జరిగినట్టుంది' అంటూ. 

అలాగే 'వంశవృక్షం*లో విరామం దగ్గర ఒకడైైలాగ్ వుంది. 
'అమ్మరాలేదేం' అనడుగుతాడు ఆ కుర్రవాడు (వంశీకృష్ణు. 'చీకటి పడింది 
కదమ్మా, దారి తప్పి వుంటుంది" అంటాడాయన (సోమయాజులు). సరిగ్గా 

అప్పుడే చీకటి పడింది. ఆ అమ్మాయి (జ్యోతి) బుగ్రకీ చీకటి పడింది. 
పెళ్ళి చేసుకున్నా లేచిపోయింది. ఎంతమందో దాన్నర్థం చేసుకుని 
మెచ్చుకున్నారు. విడిగా ఆ మాటకు అర్ధం లేదు కానీ ఆ సందర్భంలో 
సరిగ్గా అది అతుక్కుంది. విజువల్స్ వల్ల, 

మూకీ సినిమాల కాలంలో చార్లీ చాప్లిన్ సినిమా కాలంలో టాకీలు 
లేవు. విజువల్ మూవ్మెంట్స్తోనే శబ్దం లేకుండా చెప్పాల్సి వచ్చింది. అంచేత 
దృశ్యపరంగా ఎంత బాగా చెప్పవచ్చును అన్నది అప్పుడే కనిపెట్టారు. ఇవాళ 
మనం ఉన్నవే సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవడం లేదు. ఎక్కువగా డైలాగ్స్ మీద 
ఆధారపడిపోయాం, కారణం - టాకీ అడ్యాంటేజ్ వుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు 
కూడా నేను నాటితరం పెద్దవాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని, విజువల్ని దృష్టిలో 
పెట్టుకునే రాస్తాను. ఒక్క చూపులో ఎంతటి భావాన్నైనా చూపెట్టవచ్చు... 
తనలోని బాధయిది అని, అందుకు బూరెల మూకుడు, మండే పొయ్యి... 
దాని మీద డైలాగులు... యివన్నీ అక్కర్లేదు. 

ఇక - సినిమాకు ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా అంటూ లేదు. సినీమాలో అశ్లీల 

పదజాలం గుప్పించి, హాస్యం అనిపించి అది విజయవంతమైతే అదే 

ఫార్ములాతో సినిమాలు వచ్చినా, 3,4 సినిమాల తర్వాత యిక జనానికి 
విసుగెత్తుతుంది. అందుకే ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా అనేది లేదు, అనవసరం 
అంటాను. అసలు డబ్బు చేసుకోడంలో నికీ ఫార్ములా అంటూ లేదు. 

వ్యవసాయంలోనూ అంతే. ఒకడు పసుపువేసి సొమ్ములు గడిస్తే మరుసటి 
సంవత్సరం అందరూ పసుపే వేస్తారు. కొన్ని వేల ఎకరాలు మొత్తం 

పసుపుతో నిండిపోయి 'గ్లటో వస్తుంది. ఎవరి అమ్ముడవదు. మొత్తం 

పోతుంది. ఫార్ములాని నమి ]తే అంతే. 

ఒక థీమ్ తీసుకున్నప్పుడు, దాన్ని ఎలా తియ్యాలి అనుకుని, ఇవాళ్సి 

మంచి స్క్రిప్టు తయారవుతుంది. రామాయణాన్ని తియ్యాల్సి వచ్చినా 
యిప్పటి పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా వుండేలా తీసుకురావడమే సబ్జెక్ట్లో వుండే 

స్పార్క్. దాన్ని యివాళ తీసినప్పుడు, యివాల్లి వాళ్ళు చూసినప్పుడు, దాంట్లో 
వారి జీవితం ప్రతిబింబించాలి. అందులోనూ రామాయణం, భారతం - 
కాలానికి అతీతమైన సబ్జెక్టులు. అవి ఏ కాలానికైనా వర్తిస్తాయి. మనుషులు 
(ప్రవర్తనా అవీ - ఒక మనిషి ఒక పరిస్థితిలో ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు - సుఖం వస్తే 
ఏమవుతాడు... ఒళ్ళు పొగరెక్కితే ఎలా వుంటాడు... చాలా నిస్పృహ కలిగితే 
ఏమవుతాడు - యివన్నీ భారతంలో వున్నాయి. మనిషి ప్రవర్తన ఎన్ని 
రకాలుగా వుంటుందో. మనిషి మెదడు ఎన్నిరకాలుగా ఆలోచించగలదో, 
ఎన్ని రకాల తప్పులు చెయ్యగలదో - ఎన్ని రకాల ఒప్పులు చెయ్యగలడో... 

అసలు ఆరంభదశలో రైటర్కి ప్రోత్సాహం ఎంతైనా అవసరం. నా 
తొలి చిత్రం 'దాగుడు మూతలు' అయినా విడుదలైన తొలి చిత్రం 'రక్త 
సంబంధం” ఇది తమిళం 'పాశమలర్ నుంచి రీమేక్ చిత్రం. దానికి 
సంభాషణలు రాసే అవకాశం నాకు వచ్చినప్పుడు 'కామెడీలు రాసేవాడు 
యితనేం రాస్తాడు" అన్నారు కొందరు. కానీ డూండీ గారూ, దర్శకులు 

వి. మధసూదనరావుగారూ నన్నెంతో ఉత్సాహపరచి రాయించారు. లేకుంటే 

నేను అప్పుడే యింటికి వెళ్ళిపోయివుండే వాడిని. నేను బాగా 

రాయకపోయినా, బాగుందని వాళ్ళు నటించి, రాయించారు. జను 

నమ్మలేదనుకోండి... 'పత్రికల్లోంచి వచ్చినవాడు. బాగా రాస్తాడు. ఫ్రెష్ 
టాలెంట్ అని వాళ్ళనుకున్నారు. ఆ నమ్మకం నాకు లేదు కానీ వారికి 
నామీద నమ్మకం వుంది. ఓ పదిసార్డు యిరవైసార్లు రాయగా ఒక దారి 

కనిపించింది. అయితే ఆ చిత్రం ఎంత హిట్టయినా, నాది అని చెప్పుకోలేను. 
కె.పి. కొట్టార్కరగారి (స్కిప్పు నేను తెలుగులో రాశాను. నాది అని 
చెప్పుకోవాలనే వుంటుంది. అంత గొప్ప కథ అది. 

రీమేక్స్ కాకుండా చెప్పాలంటే - సాక్షి, అందాలరాముడు, 

బుద్దిమంతుడు, ముత్యాల ముగ్గు. అలాగే 'వంశ వృక్షం” నవల కన్నడంలో 
తీశారు, అది మేం తెలుగులో తీసినప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా నేను స్వంతం 
చేసుకున్నాను. ఆ నవలా రచయిత ఎస్. ఎల్. భైరప్పగారు - దాన్ని చిత్రంగా 
తీస్తామని ఎందరోవెళ్ళి అడిగినా యివ్వనన్నారు, సినిమా తీస్తే నవలని 
పాడుచేస్తారని. నేను వెళ్ళి అడిగినప్పుడు ఆ మాటే అని “అసలు నా నవల 
నీకేం అర్థమైంది?" అనడిగారు. నాకు ఏం అర్థమైందీ అంటే- 'నాకు ఆ 

నవల మీద గౌరవం వుంది. ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నాం. దీనికి మించిన 

బుజువు ఏం కావాలి. మిగతా వివరాలు మీరు నాకు నవల యిచ్చాక 

మాట్టాడతాను' అన్నాను. ఆ సినిమా ప్రారంభించే ముందు యిరవైసార్జు 

చదివి, మైళ్ళ కొద్దీ నడిచి, ఆలోచించి, ఒంటపట్టించుకున్నాక 'ఆ కథ నాది' 
అనిపించాక, అప్పుడు రాయడం మొదలు పెట్టాను. ఆ కథలో లేనివి కొన్ని 

అందులోంచి రావాల్సినవి నాకు వ. నేను కొన్ని మార్పులు 

చేశాను. విజువల్ అప్పీల్ వచ్చేలాగా ఆసుకువచ్చాను. అందులో మొదటి 

వాక్యం... “వాళ్ళబ్బాయి నదిలో పడి చచ్చిపోయాడు. ఆయన దీనంగా 

పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కథాంశాన్ని మలచుకుని, దాని మీద కృషిచేస్తే ఇర బారగిలబడి కూర్చున్నాడు” - ఆ ఒక్క వాక్యానికి నేను వంశీకృష్ణ 
కతత! 

(ఈం తస్య సం ఏ9్తో (69) 
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పాట పెట్టి, నావలో గోదావరి దాటుతుండడం, ఇంతలో సాయం కోసం 
వెళితే కొడుకుని పంపించి ఈ లాంచిలో వెళ్ళిపోయాడు. నావ పక్కనే 
వస్తుంటే, ఈ దేవుడికి పూజ చేసి దీపం పెడుతూంటే ఆయనింట దీపం 

ఆరిపోతుంది. ఆ ఒక్క వాక్యాన్నీ - 'చచ్చిపోయాడు' - అన్నదాన్ని యింతగా 
పెంచాం. దాన్ని భైరప్పగారు చూసి మెచ్చుకున్నారు. ఆ ఒక్క వాక్యాన్ని 

నది దాటడం, యివతలి గట్టు, అవతలి గట్టు అని పెట్టి 'ఐరనీ ఆఫ్ ఫేట్ 
- దేవుడికి పూజ చేస్తుంటే, అక్కడ కొడుకు చచ్చిపోవడం, మనవడు 

పడివుండడం... 'నేనెందుకు (బ్రతకాలి... ఎందుకు బ్రతకాలి" అని 
అనుకుంటూండగా ఆ పిల్టాడు వుంటాడు. “వీడికోసం బ్రతకాలి" 

అనుకోవడం - ఇదీ 'వంశవృక్షం'కి పునాది. అలా నేను స్వంతం చేసుకుని 

రీమేక్ అయినప్పటికీ బాగా సంతృప్తి ననుభవిస్తూ రాశాను. ఆ నవల 
' చదువుతున్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేశాను. పుస్తకంలో కొన్ని భాగాలు అండర్లైన్ 

చేసుకుని బాపుగారితో చర్చించి స్ర్కిప్టు రాశాను. ఐదారు వందల పేజీల 
నవల అది. దాన్ని తెరమీద రెండు గంటల్లో చెప్పాలి. అందుకే అందుకు 
అవసరమైన పాత్రలనే తీసుకొని వాటికే ప్రాముఖ్యం యిచ్చాం. అంత 
మాత్రాన వదిలేసినవి చెడ్డవని కాదు. నవలంటే కళ్ళు మూసుకుంటే 
బొమ్మలు కనిపిస్తాయి. కాని సినిమాకి అలా కాదు కదా రెండు గంటల్లో 
పూర్తి కథ చెప్పాలి. అందుకని కొన్ని పాత్రలని తగ్గించాల్సి వచ్చింది. 

సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభానికి ముందే నేను స్ర్కిప్టు రాస్తాను. 
షూటింగ్కి వెళ్ళాక ్కిప్పు మార్చే అవసరమే అసలు రాదు. అయితే ఒక 
'స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ వుంది. అక్కడికక్కడ లొకేషన్లో ప్కిప్ప రాయడం. 

కొంతమంది 'ఎక్స్ట్రాడినరీ జీనియస్'లు వుంటారు. వారికి లొకేషన్లో 
నటీనటులతో మాట్టాడుతుంటేగానీ ఇన్స్పిరేషన్ రాదు. అటువంటి వాళ్ళు 
అప్పటికప్పుడు రాస్తారు. అది హిట్ అయితే అలాగే రాయాలి అనేవాళ్ళు 
వున్నారు. కానీ అది వేళాకోళంగా కనిపిస్తుంది నాకు. విధి లేక అయితే 
తప్పదు. నేనంటే ఒక పనిచెయ్యను. ప్రొడక్షన్, బిజినెస్ చూస్తాను... రాస్తాను 
కాబట్టి నేను రాయడంలో కాస్త ఆలశ్యం జరగవచ్చు తప్పితే - అదీ 
ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా... యివన్నీ కూడా స్కిప్పు మొత్తం పూర్తయిన 
తర్వాతనే చూస్తున్నాను. | 

కొందరు ఆ స్పాట్లో అప్పటి కప్పుడే కేరక్టర్లనీ, సంభాషణలనీ మార్చేసి, 
కావలసిన 13వేల అడుగులక 70 వేల అడుగులు తీసేసి అందులోంచి 
కావలసినది తీసుకుంటూ వుంటారు. అలాంటి చిత్రాల్లో ఆర్ట్ మృగ్యం 
అని నా నమ్మకం. అలాంటి సినిమా హిట్ అయినా నాకు సంతోషం 
కలుగదు వాళ్ళ డబ్బుతోవాళ్ళు ప్రయోగాలు చేసుకుంటే పర్వాలేదు, 
యూరోప్లోని ఇంఫ్రూవైజేషన్ నిర్మాణకారుల్డా...! కానీ ప్రొడ్యూసర్ చేత 
మూడు నాలుగు సినిమాలకయ్యే డబ్బు ఖర్చుపెట్టిస్తారు. అన్ని వేల 

అడుగులుతీశాక అందులోంచి ఏరతారు... అందులోంచి మంచివి 
పెడతారు. చిత్రం చూస్తుంటే జంప్తింగ్లూ అవీ కనిపిస్తూవుంటాయి. అది 
పద్దతికాదు. ఇది నేను చెప్పాలి అని అనుకుంటే ముందు నాకు కావలసింది 
నేను చెప్పడం తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్నాక సినిమా తియ్యాలి, 
అంతేకానీ “నాకు తోచిందంతా తీస్తాను' అంటే యిది చాలా ఖరీదైన 
మీడియం. 

అయితే (ప్రేక్షకుల అభిరుచులు కూడా తమాషాగా వుంటాయి. 'అందాల 
రాముడు" చాలామంచి కామెడీగా విభిన్న పంథాలో స్ర్కిప్టు తయారు 
చేసుకుని, ఓ ఏభైవేలు పెట్టి ప్రత్యేకంగా లాంచీ తయారు చేయించి, రెండు 
వందల ఏభైమందితో గోదావరి మీద ఎంతో సరదాగా అందరం ఎంజాయ్ 
చేస్తూ తీశాం. కానీ తీరా విడుదలయ్యాక అప్పుడు, 'బోట్లో చుట్టేశార్రా 
అన్నారు, కానీ అదే సినిమా యివాళ మళ్ళీ విడుదలైతే విడుదలైన ప్రతిచోటా 
- ప్రతిసారీ బాగా ఆడుతోంది. అంచేత 'మంచి స్రిష్ట ఏదీ' అని రచయితని 
అడిగితే చెప్పడం కష్టమే. ముందుగా చెప్పినట్టు రాసేవాడికి అన్నీ బెస్టే, 

లాడ 

కం స్త సింలేత లత కకక లే! 

అందరికీ నచ్చేస్టాయిలో, అందరికీ అర్ధమయ్యే రీతిలో వుంటేనే అది మంచి 
స్క్రిప్టు అవుతుంది. బుద్దిమంతుడు, ముత్యాలముగ్గు చిత్రాలు వెంటనే 
అర్ధమయితే “అందాలరాముడు” లాంటి చిత్రం విషయంలో ఆ అర్థం 
చేసుకోవడమన్నది పదేళ్ళు ఆలశ్యం కావచ్చు అంతే. 

వొత కొత్తల మేలు కలయికగా 

పాఠకులకు ఉగాది కానుకగా 

(రాలీ కాట్టునీం స్పెల్ 

గ మాటో కోయ ! 
స 
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వచ్చే సంచికలోనే 

ఆలసించిన వోస్యాట్టంగము... డోన్ట్ మిస్ 



ఖతి గదిలో నలుగురు కుర్రాళ్ళూ ప్రపంచాన్ని మరిచిపోయి తమ పనిలో నిమగ్నమై వున్నారు. 
సడన్గా కరెంట్ పోవడంతో నలుగురిలో ఒక్కసారిగా నిట్టూర్పులు. ఎంతసేపు గడిచినా కరెంట్ 

వచ్చే సూచనలు కనబడక పోవడంతో రిలాక్స్ కావడం కోసం వీధి చివర్లోని టీ కొట్టుకి 
బయలుదేరారు. 

టీ తాగుతూ నలుగురిలో ఓ కుర్రాడు ఓ ఆలోచన వెల్లడించాడు. మిగతా ముగ్గురి తలలు వూగాయి. 
కలలు రేగాయి. ఎదలో భావాలు చెలరేగాయి. 

అతి తక్కువ సమయంలోనే వారి సమిష్టి స్వప్నం ఓ రూపుదిద్దుకుంది. 
ఇండస్ట్రీ మెప్పు ప్లస్ పేక్షకుల తీర్పుకోసం ఎదురుచూస్తున్న 

భీమనేని శ్రీనివాసరావు స్వీయదర్శకత్వంలో నిర్మిస్తోన్న ప్రేమకథా 
చిత్రం 'నీ తోడు కావాలి" ద్వారా పరిచయమవుతున్న ఈ యంగ్ 'మ్యూజిక్ 

టీమ్' సెన్సేషన్ సృష్టించడానికి సిద్దమవుతున్నారు. 
“నీ తోడు కావాలి" సినిమా తమ కలలకు ప్రతిరూపమని వాళ్ళు 

చెబుతున్నారు. 

అసలు ఈ నలుగురి కలయికే అనుకోకుండా జరిగింది. 
సంగీతం పట్ల మంచి అభిరుచి వున్న బాబ్లీ ఓ పక్క కానిస్టేబుల్గా 

పని చేస్తూనే, మరో పక్క సింగర్గా ప్రయత్నాలు చేసేవాడు. సంగీత 
దర్శకుడు ఎర్రా రమేష్ ఇతనికి మంచి స్నేహితుడు. 'కలలు కందాంరా' 
సినిమాకి ఎర్రా రమేష్ వర్క్ చేస్తుంటే ఓసారి కలవడానికి సు బాబ్టీ. 

అక్కడే కీ బోర్డ్ ప్టేయర్ సందీప్, రైటర్ భాషశ్రీ, సౌండ్ ఇంజినీర్ 
శేషు పరిచయమయ్యారు. భావ సారూప్యత వాళ్ళని తక్కువ సమయంలోనే 

16- 31 మార్చి 2002 

ఆ అయలయుకముయూ.... 

[రన నాన 

హిం తోస్తు. లంటే తతో 
పవత తతత డడ 

సన్నిహితుల్ని చేసింది. | 

బషీర్బాగ్లో శేషు వాళ్ళకి “శారదా డిజిటల్ స్టూడియో” వుంది, 

'మనకున్న ప్రతిభతో స్వంతంగా ఓ ఆల్బమ్ చేద్దామన్న' శేషు ఐడియాతో 
డిసెంబర్ 6, 2000న శ్రీకారం దిద్దారు. ఆ రోజున 'కలలు' అనే ట్యూన్ 
తయారు చేసుకున్నారు. పాటను రెడీ చేసేసారు. విన్నవాళ్ళంతా భేష్ అన్నారు. 
ఇంకేం వారిలో ఉత్సాహం ఉరకలెత్తింది. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో ఆరు పాటల్ని 
రెడీ చేసేసారు. 

భీమనేని శ్రీనివాసరావు మేనల్టుడు శ్రీనివాస్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ 
చేస్తున్నాడు. ఆయనేదో పని మీద ఇంటిలిజెన్స్ ఎస్పీని కలవడానికి 
వెళ్ళినప్పుడు బాబ్టీ పరిచయమయ్యాడు. బాబ్టీలో మంచి గాయకుడు, 
విషయాన్ని గుర్తించుకుని భీమనేనికి పరిచయం చేసాడు శ్రీనివాస్. 

అదే ఈ కథకి మలుపు. 



ట్ 

ఇండఫ్రీలో పేరు 

అసలు పేరు 

య. ము 
అహ్మద్ వలీషా బాబ్లీ 

(జైల్ డిపార్ణుమెంట్కి 
అటాచ్చ్ కానిస్టేబుల్) 

స లర తాలు ము 
విద్యార్హత 

' తల్లితండ్రులు మౌలాలి సాహెబ్, 

మెహబూబ్ బీబీ 

లక్ష్మణరావు, 

విజయలక్ష్మి 

తండ్రి వృత్తి 

"ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ 

డైరెక్టర్స్ ఎ.ఆర్.రెహమాన్ 

గొప్ప రచయిత 

అనిపించు 

కోవాలని లేదుగానీ, 

మంచి రచయిత 

అనిపించుకుంటే 

చాలు. 

బెస్ట్ మ్యూజిషియన్ 
అనిపించుకోవాలి. 

భీమనేనికి బాబ్టీ వాయిస్ నచ్చినట్టుంది. మాటల్లో తన ఫ్రెండ్స్ గురించి, 
తమ కంపోజింగ్ గురించి చెప్పాడు బాబ్టీ, కలవమని చెప్పారు భీమనేని. 

ఈ కుర్రాళ్ళకి ఆశ్చర్యమనిపించింది. అంత పెద్ద దర్శకుడు తమని 
కలవమనడం మొదట నమ్మశక్యంగా అనిపించలేదు. భీమనేనిని కలిసి వాళ్ళు 
చేసిన ట్యూన్స్ వినిపించారు. వీళ్ళలో అద్భుతమైన ప్రతిభను ఆయన 
గమనించారు. 

ఇంకేముంది. స్వీయ దర్శకత్వంలో తను నిర్మించనున్న 'నీ తోడు 
కావాలి' చిత్రానికి ఈ టీమ్తో మ్యూజిక్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యారు. 
నాలుగు నెలలు తనతోనే వుంచుకుని, వాళ్ళకు కావల్సిన స్వేచ్చ ఇస్తూ, 
తనకు కావాల్మిన అవుట్ పుట్ను సాధించుకున్నారాయన. 

ఈ ఆల్బమ్లో మొత్తం తొమి ది పాటలున్నాయి. పాటలన్నీ భాషశ్రీనే 
రాసాడు. ఆరు పాటలు బాద్టీ పాడాడు. 

'నీ తోడు కావాలి" పాటలు విన్నవాళ్ళంతా ఎక్స్లెంట్ అంటున్నారు. 
పెట్ట కొంచెం కూత ఘనం' అని ఇక్కడ వాళ్ళ వయసుల్ని ప్రతిభతో లింక్ 
పెట్టాల్సిన పనిలేదు. 

_ ప్రతిభకు ఇప్పుడు హద్దులు, కొలమానాలు లేవు. కొత్తదనం కోసం 
పరిశ్రమ అర్రులు చాస్తోంది. యువత కూడా తమకొచ్చిన అవకాశాల్ని అధిక 
శాతం సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. 

ఈ నలుగురు కుర్రాళ్ళు మున్ముందు మరింతగా పరిశ్రమలోకి 
కొత్తనీరు రావడానికి తోడ్పడతారని ఆశిద్దాం. 

;. వాళ్ళ నలుగురిదీ చిన్న వయసే. ఈ వయసులో అనుకోకుండా వచ్చిన 

ట్ర) 

తా కమత 
ఇంటర చెక్... (బవ (నవ్వారు 

సటీం ఈస్త-సంసీత్ తతో 

2 జనవరి, 1974 27 జనవరి, 1976 

కొరుప్రోలు జనార్ధన స్వామి, | శ్యాంమోహన్, 

జయలక్ష్మి జయలక్ష్మి 

ఇళయరాజా 

రెహమాన్ 

కె.వి.మహదేవన్ 

సంగీతరంగంలోనే తెలుగు సంగీత రంగంలో 

ఏదైనా సాధించాలని వుంది | టెక్నికల్గానూ, అన్ని రకాలుగానూ, 
“ది బెస్ట్' అనిపించుకోవాలి. 

గ్లామర్, పేరు ప్రతిష్టలు ఎలాంటి వారినైనా ఇబ్బంది పడతాయి. కానీ వీళ్ళు 
తెలివైన వాళ్ళు. వచ్చిన ఆఫర్స్న్నీ ఒప్పేసుకుని తక్కువ టైంలో ఎక్కువ 
డబ్బు సంపాదించావాలనే ఐడియాలో లేరు. కొద్దిగా గ్యాప్ వచ్చినా గానీ 

ఫస్ట్ సినిమాకి చేసినంత క్యాలిటీలోనే ఇక ముందు సినిమాలకు కూడా 
మ్యూజిక్ నందించాలనే వుద్దెశ్యంతో వున్నారు. 

అలానే నక్సెన్ను చూనుకుని ఎవరి రూట్లో వాళ్ళు 
విడిపోవాలనుకోవడం లేదు. ఏం చేసినా నల్లురూ కలిసే చేస్తాం అని 
ఆత గవిశ్వాసంతో చెబుతున్నారు. 

త. మీది సంగీతపు కుటుంబమా? 

తే అవును. మా నాన్నగారు, మా మామయ్య మల్లిపూడి 
శివరామయ్యగారు - మంచి సింగర్స్. మా మ. అందరూ మంచి 
కళాకారులే, మా మామయ్య మెహర్బాబా మీద 200 పాటలు రాసి 

దేశవ్యాప్తంగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. 



44. గాయకుడిగా మీ తాలి ప్రయత్నం ఏది? 

43) _ _ 1990లో మామయ్య చేసిన 'అవతార్ మెహర్బాబా డోంట్ వర్రీ 
బీ హేపీ" ఆల్బమ్లో నేను రెండు పాటలు పాడాను. అప్పుడు నేను తొమ్మిదో 
తరగతి చదువుతున్నాను. 

చ తర్వాత ఎక్కడా పాడలేదా? 

తే) తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో బాగా ప్రసిద్ధి చెందిన గంగాధరం 
ఆర్కెస్ర్ట్రాలో ఐదేళ్ళు పాటలు పాడాను. 

అ. సంగీతం ఏమైనా నేర్చుకున్నారా? 

43) __ 1992లో కాకరపల్లి వీరభద్రరావుగారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను . 
అలాగే హైదరాబాద్ రిజర్న్ బ్యాంక్ సైప్తనన వింగ్లో చేస్తున్నప్పుడు 
త్యాగరాయ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స కాలేజ్లో క్లాసికల్ డిప్లమో చేసాను. 

త్ను... ఉద్యోగంలో ఎప్పుడు చేరారు? 

41 _ బి.కావ్ చదువుతుండగా 1993లో స్పోర్ట్ కోటాలో 
కానిస్టేబుల్గా జాబ్ వచ్చింది. మూడేళ్ళు సంగీతానికి దూరంగా వుండి 

సిన్సియర్గా జాబ్ చేసాను. 

+ మళ్ళీ సింగింగ్ వైపు ఎలా టర్న్ అయ్యారు? 

41) స్నేహితుని బలవంతం మీద 1996లో 'పాడుతా తీయగా” 
ప్రోగ్రామ్కి కేసెట్ పంపితే సెలెక్ట్ అయ్యాను. బాలూగారు నా గొంతుని 
మెచ్చుకున్నారు. ఇంఫ్రూవ్ చేసుకోమన్నారు. 

శల మీ పేరు వెనుక ఏదో కథ వున్నట్టుందే? 

తే) కొత్తలంక బాబాగారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో బాగా ఫేమస్. 

ఆయన భక్తురాలైన మా పెద్దమ్మ మీద అప్పుడప్పుడు పూనుతుంటారు. 

నేను పుట్టినప్పుడు మా పెద్దమ్మ మీద బాబా పూనితే “అహ్మద్ వలీషా 
బాబ్టీ' అని నాకు పేరు పెట్టమని చెప్పింది. నేను హిందువునైనా గానీ, ఈ 

ముస్లిం పేరు నాకు బాగా అచ్చాచ్చింది. 

జ 
షి 

సౌండ్ ఇంజనీరింగ్ పట్ల ఇంట్రస్ట్ ఎలా మొదలైంది? 

నాన్నగారు చిన్నప్పట్నుంచీ హాబీగా నాటకాలకు సౌండ్ 
ఇంజనీరింగ్ చేసేవారు. ఆ ఇంట్రస్ట్తోనే ఇంట్లోనే చిన్న స్టూడియో ఏర్పాటు - 

చేసారు. అందుకే నాలుగేళ్ళ వయసు నుంచే నాకు అబ్జర్వేషన్ మొదలైంది. 

శ. బషీర్బాగ్లోని శారదా డిజిటల్ స్టూడియో' మీదేనా? 

43) నాన్నగారు, అత్తయ్య, శారద (ఒకప్పుడు సింగర్) ఇంట్రస్ట్తో 

ఈ స్టూడియో పెట్టారు. అప్పుడు నాకు పధ్నాలుగేళ్ళు. సెలవు దొరికితే 

చాలు నేను స్టూడియోలోనే గడిపేవాణ్జి, 

=. ఎంతవరకూ చదువుకున్నారు? 

తే) బి.కామ్ తర్వాత కంప్యూటర్స్లో పోస్ట్ (గ్రాడ్యుయేషన్ చేసాను. 

రెండేళ్ళు 'రిలయెన్స్ సైబర్టెకొలో ఉద్యోగం చేసాను. ఆ కంపెనీ 
మూసేయడంతో స్టూడియోని డెవలప్ చేద్దామనుకున్నాను. 

వ. ఏ విధంగా? 

16 - 31 మార్చి 2002 క 
సానా! 

సయం తోస్తసీందీం రత్త. క 

4. _ _ఎక్సిప్మెంట్ కోసం ముంబై వెళ్ళాను. అక్కడే ఎవియం సౌండ్ 
లాబ్లో 6 నెలలు హార్డ్ డిస్క్ రికార్డింగ్, డిజిటల్ మిక్సింగ్లో శిక్షణ 
పొందాను. అక్కడికి వచ్చే చాలామంది మ్యూజిషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసాను. 
తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చాను. మిక్సింగ్లో మంచి పేరు 
సంపాదించుకున్నాను. 

న. మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ చేయాలనే ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది? 

త్ర) నాకది ఫేషన్. ఆల్బమ్ చేసి డబ్బు చేసుకోవాలని, నన్ను నేను 
ప్రూవ్ చేసుకోవాలనే కోరికతో మాత్రం కాదు. 

=... , సందీవ్ తో-ఇంటర్వ్యూ 

ఈ 
ఇ ఇంత చిన్న వయసులోనే గిటార్ ప్లేయర్గా ఎలా పేరు 

తెచ్చుకున్నారు? 

43) __ నేను తొమ్మిదేళ్ళ నుంచే గిటార్ ప్లే చేయడం మొదలు పెట్టాను. 
ఇది నాన్నగారి ద్వారా నాకు అబ్బిన విద్య. నన్ను మంచి షియన్గా 
చూడాలన్నది నాన్నగారి కోరిక. అందుకే నన్ను వందేమాతరం శ్రీనివాస్ 
దగ్గర జాయిన్ చేయించారు. 

=*ఇ.. ఎన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారక్కడ? 

తే) పదమూడేళ్ళ వయసు నుంచి ఆయన దగ్గర గిటార్ సే 
చేస్తున్నాను. ఇప్పటికి ఓ 22 సినిమాలకు పని చేసి వుంటాను. 

టు 
౧౨ రచయిత కావాలని ఎందుకునుకున్నారు? 

43) _ ప్రత్యేక కారణం ఏమీ లేదు. చిన్నప్పట్నుంచి ఆసక్తి అంతే. 

-ళళు రచయితగా మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏమిటి? 

43) _ పెద్ద పెద్ద సాహిత్యం పుస్తకాలు చదవలేదు గానీ, సింపుల్ 
పదాలతో ఎదుటి వాళ్ళకు అర్ధమయ్యేలా రచన చేయగలననే నమ్మకం 

వుంది. 

ఆశ పాటల రచయిత కావడానికి మీరు చేసిన ప్రయత్నం? 

43) రామోజీ ఫిలిం సిటీలోని ఫైవ్స్టార్ హోటల్లో సూపర్వైజర్గా 
రెండేళ్ళు పని చేసి, ఉద్యోగం మానేసి పాటల రచయితగా ప్రయత్నాలు 

మొదలెట్టాను. సంగీత దర్శకుడు గురురాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను నేను 
పరిచయం చేసుకుని అవకాశమడిగాను. ఆయన తన దగ్గరనే 

వుండమన్నారు. ఆయన ద్వారా ఎర్రా రమేష్ పరిచయమై 'కలలు కందాంరా 
సినిమాకి పాట. రాసే అవకాశమిచ్చారు. అక్కడే బాబ్టీ, శేషు, సందీప్ 

పరిచయమయ్యారు. - 



డియోపరంగా పాత పాటలకు సంబం 

ధించిన ఏమంచి పనైనా సరే అది హెచ్.ఎం.వి. 
రా జరిగి తీరవలసిందే....! “బహుదూరపు 

బాటసారి' అనే డబుల్ ప్యాక్ క్యాసెట్ట ద్వారా ఆ 

నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ మరోసారి తమ 
అభిరుచి ఎటువంటిదో బుజువు చేసుకున్నారు 

వారు. ఘంటసాల పాడిన (ప్రైవేటు గీతాలలో 
పేరెన్నిక గన్నవి, మరుగునపడి అలభ్యంగా ఉన్న 

మరికొన్ని మహత్తర స్వరరచనలని - ఏక 
మొత్తంగా సంకలించి 'బహుదూరపు బాటసారి” 

పేరిట విడుదల చేసిన హెచ్.ఎం.వి. వారి చిత్త 
శుద్దికి తెలుగు శ్రోతలందరూ బుణపడక 
తప్పదు. 

సెట్ నెం.1లో ఏ సైడు - ఎవ్వరిదీ కాళ్ళ 
చప్పుడు (రచన కరుణశ్రీ), గాలిలో నా బ్రతుకు 
(రతన్ఠావు), నగుమోమునకు (పైడిశ్రీ) లైలా 
(రతన్రావు), ఎడారిలో (రతన్శ్రీ) చూచెదవేలనో 

లక టి. 
వ యనా. 

వ న టూ నన 

(క) ( ౦లో 
త స 

రాజొ 
గారా, 

(౬... అక. 

ప్రణయ సుందరి (కరుణశ్రీ), రేగిన ముంగురుల్ 
(కరుణశ్రీ), అదిసంధ్యా సమయము (సాంధ్యశ్రీ 
బీ సైడు - రేపులో మాపులో (తోలేటి), రాధనురా 
(కరుణశ్రీ), పుట్టింటి పాపాయి (గుర్రం జాషువా), 
తూరుపు దిశయందు (సి.హెచ్.సుబ్బారావు), 

తెలుగుభారతి (తోలేటి) ఉన్నాయి. ఇవన్నీ 

అరుదుగా లభించే ఆణిముత్యాలు. ఒక్కొక్కటీ 
వింటుంటే కళ్లు చెమరుస్తాయి. గుండె గగుర్పొడు 
స్తుంది. శరీరం రోమాంచితమై పోతుంది. “మనకు 
ఎంతటి స్వరసంపద ఉంది!? ఇన్నాళ్ళూ వీటి పట్ల 

ఎంత ఉదాసీనంగా ప్రవర్తించాం!? ఇదే ఇంకొక 
భాషకు సంబంధించిన వారైతే ఊరుకుంటారా!? 
ఎంత ప్రచారం చేసుకుంటారు!? మన పట్ట 
మనకెందుకింత చిన్నచూపు!?” అనే భావనలు 

కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా గుర్రం జాషువా గారి 

'పుట్టబోయెడి బుల్లి బుజ్జిపాపాయి” వింటుంటే 

పులకించని (శ్రోతలకి చెవులున్నా అవి - పోతన 
చెప్పినట్టు - కేవలం చర్మరం'ధ్రాలే! 

క్యాసెట్ నెం.2లో ఏసైడు - నేనొక 

పూలమొక్కకడనిల్చి (పుష్పవిలాపం) (కరుణశ్రీ, 
బహుదూరపు బాటసారి ఇటురావో ఒక్కసారి 

(ఘంటసాల రచన), రావోయి బంగారి మావా 

(కొనకళ్ళ వెంకటరత్నం), చింతచిగురు చిన్నదానా 

(రావులపర్తి భద్రిరాజు), నీ చేయి నా చేయి 
(ఆరుద్ర), నిను నేను మరువలేనురా పంచదార 

ట్. 
న జ్ 

న టి వ! 
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వంటి పోలీసెంకటసామి (సీనియర్ సముద్రాల), 
తేనెలొలికించి (సత్యనారాయణ శర్మ), కోమల 

కోమలీ మణులు (నాగార్జునకొండ), (డా! 

యస్.ఆంజనేయులు), బీ సైడు - తలనిండ 

పూదండ దాల్చిన రాణి (దాశరధి), వెలిగించవే 

చిన్ని వలపుదీపం (దాశరధి), అది ఒక రమణీయ 

పుష్పవనము (కుంతీకుమారి), (కరుణశ్రీ), పాడనా 

ప్రభూ (రావులపర్తి భద్రిరాజు), జీవితమంతా 
(రావులపర్తి భ(ద్రిరాజు), నీ కొండకు నీవే 

రప్పించుకో (సి.సుబ్బారావు), ఉన్నాయి. ఇవన్నీ 

బహుళ (ప్రచారంలో ఉన్నవే. చాలావరకు 
రికార్డులుగా, రికార్డుల నుంచి తయారుచేసిన 

చేసిన క్యాసెట్టుగా, హెచ్.ఎం.వి.వారు లోగడ 

విడుదల చేసిన చేసిన క్యాసెట్టుగా దొరుకు 

తాయి. కాకపోతే ప్రస్తుతం మారుతున్న కాలానికి 

అనుగుణంగా మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ కూడా మారు 
తున్నాయి కాబట్టి అవన్నీ ఇప్పటి మ్యూజిక్ 

సిస్టమ్స్లో అంతగా వినబుద్దెయ్యదు. కానీ 

హెచ్.ఎం.వి వారు ఈ క్యాసెట్టను ఈ 

మార్పులకు అనుగుణంగా తిరిగి రికార్డు చేసి, 

మంచి క్యాలిటీ ఉన్న టేపులపైకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు 
కనుక మరింత వినసొంపుగా ఉంటాయి 

ఆస్వాదించడానికి. 

ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు... రెండు క్యాసెట్లకీ ముందు 
మాటగా జోడించిన కరుణశ్రీగారి ఉపోద్దాతం 
ఒక్కటీ ఒక ఎత్తు. ఆయన గొంతు ఎలా 
ఉంటుందో, ఆయన మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో 

తెలియని అభిమానులు వేల సంఖ్యలో ఉన్నారు 
ఆంధ్రదేశంలో! వారందరికీ ఈ క్యాసెట్ అమృత 
తుల్యంగా అనిపిస్తుంది. 

ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే - 'మా దగ్గిర 
మంచి కలెక్షన్ ఉంది" అని చెప్పుకునే ప్రతి 
వారింటా ఉండదగ్గర డబుల్ప్యాక్ ఇది. 
అంతేకాదు ఇప్పటిదాకా ఏ కలెక్షను లేని వారు 

కూడా ఈ ప్యాక్ని కొంటే మంచి కలెక్షన్కి శ్రీకారం 
చుట్టినట్టే. ఇంతమంచి పనిని చేసినందుకు 

హెచ్.ఎం.వి. వారు బహువిధాల ప్రశంసార్హులు. 

. 

న ఇ తా టై ల 
న నా య చ య న న ర. 



స్పీ బాలుతో 'భగవర్గీత' పాడించిన 
జి.యన్.కె. వారు మన పుణ్య క్షేత్రాలు, 
శ్రీరామగీత అనే రెండు ఆడియో క్యాసెట్లను 
విడుదల చేశారు. ఎనిమిది పుణ్యక్షేత్రాలకు 
సంబంధించిన స్థల పురాణాలతో కూడిన 8 

పాటలు “మన పుణ్యక్షేత్రాలు క్యాసెట్లో 
యి. వీటిని యువ రచయిత హర్ష రాయగా 

సుర్ మ్యుజిషియన్ నేమాని సూర్యప్రకాశ్ 
స్వరపరిచారు. 

“తాలుత అవిఘ్నమస్తు అనుచు” అన్నట్టుగా 
తొలిగీతం కాణిపాకం వరసిద్ధి వినాయకునిపై 

వెొొందలవుతుంది. 

న౦(వదాయాన్ని 

నృ కాపాడుతూ హంస 

అట్టా 

పాటకి ఇటు 9 ఆడ్యోకి “అన్ని విధాలా' ఉపకరిం 
చింది, సహకరించింది. వేంకటేశ్వరునిపై 'తిరుమల 
వాసా శ్రీ వెంకటేశా అంటూ యస్.పి.చరణ్ 
లేతగా పాడిన విధానం మార్లవంగా ఉంది. 
కాకపోతే 'శరణం' అనే పదంలోని 'శి కారాన్ని 

పలికే పద్దతి విషయంలో కాస్త తన తండ్రి బాలుని 
అజ్జర్స్ చేయక తప్పదు. ట్యూన్ వింటుంటే 
స్వర్గీయ కోదండపాణి శైలి గుర్తుకు వస్తూ 
ఉంటుంది. జ్ఞాన సరస్వతిపై 'బాసర క్షేత్రాన 
భాసిల్లు తల్లీ' అంటూ పాడిన నిత్యసంతోషిణి 
సుస్పష్ట వాచకం పాటకు దన్నుగా నిల్చింది. ఈ 

పాటను కూడా సంప్రదాయబద్ధంగా సరస్వతి 
రాగాన్ని ఉపయోగిస్తూ స్వ “శ్రీశైల 
వాసా హే చిద్విలాసా' అంటూ యస్పీబాలు పాడిన 
పాటలో పాడుకోటానికి అనువైన సాహిత్యం 
జతపడింది. అభోగి రాగంలో కూర్చిన వరస 

నోటికి వెంటనే వట్టేట్టుగా హృదయానికి 

హత్తుకునేట్టుగా ఉంది. 
“అన్నవరంలో అవతరించిన ఆది దేవా 

శరణం' అంటూ సత్యనారాయణ స్వామిపై 

బాలూ పాడిన పాటకు గారీ మనోహరి రాగంలో 

చేసిన ట్యూన్ రసభావస్సోరకంగా అమరింది. 

'భద్రాద్రి క్షేత్రాన వెలసిన రామయ్య' పాటను 
యస్.పి.చరణ్ తన స్వర జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక 
పరంగా ఓ ల్యాండ్ మార్క్గా చెప్పుకోవచ్చు. 

మధ్యమావతి రాగంలో ఈ పాటకు హృద్యమైన 
అనుభూతిని కలిగించటంలో తోడ్పడింది. 

బెజవాడ కనకదుర్గపై 'జగమేలు టం 

జేజేలు అందుకోవమ్మా" పాటను మాన్ను 

ఆకర్షించే ట్యూన్, ఉష .పాడిన పద్దతి స్టన్ 
పాయింట్స్గా నిలిచాయి. 'మందపల్లి ల్లి శనీశ్వరా 

అండ నీవే మహేశ్వరా" అంటూ శనీదేవునిపై 
'పాడుతా తీయగా' ఫేమ్ పార్థసారధి పాడిన పాట 
(ప్రతి భక్తుడూ పాడుకోక తప్పదన్న స్థాయిలో ఉంది. 
ఈ సమీక్షకుడికి సంబంధించినంతవరకు 
శనీశ్చరునిపై వచ్చిన పూర్తి స్థాయి గీతం ఇదేనని 

చెప్పవచ్చు రేవతిరాగంలో ఈ ₹పాటను 
ఈ క్యాసెట్లోని గీతాలకు పార్థసారధి, రేక్ 
అందించిన వ్యాఖ్యానం సముచితంగా ఉంది. అ 

వాన దిన నూత శం కాల కాం అర నవల అలి 2కి ఎల నులు శారా కాల ఆదాం యి అణం ఏద అ వాం శిల ని అదితి అననా నిజం బలల ఉడుం వదన నః విల వ 6కు వో 04 అరల కది 
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వచ్చేస్తున్నాయ్. దగ్గరికి రావటం కాదు. 
పరీక్షా పత్రాలు కూడా 'ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో 

వున్నాయి. ఈ పాటికి మీరు అన్నీ 

చదివెసి వుండాలి. ఇంకా ఏమన్నా 

అనుమానాలుంటే యిప్పుడే అడగండి.” 

అన్నారు టీచర్. 

క్షణకాలం పాటు క్లాసంతా నిళ్ళబ్దంగా 
అయిపోయింది. “సరస్వతీ ప్రింటింగ్ 

ప్రస్లో ఉన్న క్వొళ్ళెన్ పేపర్లు మనవేకదూ 
టీచర్” గట్టిగా అరిచాడో వెనకబెంచి 

కు(రవాడు. 

. 

యాపిల్ విలువ ఎంత?” 
అడిగేరు మాస్టారు. 

“మ్సీర్రు భలే వారండీ... ఈ రోజుల్లో పది 

రూపాయలకి ఏభై ఎవడిస్తాడు.? అలా 
చ్చాడంటే అవి ఏ కుళ్ళువోలేదా 

పుచ్చువో అయి వుంటాయ్...” అంటూ 

కుర్రాళ్ళంతా అడ్డుపడ్డారు ఏకగ్రీవంగా. 
ముగ్గురాడాళ్ళు కూర్చోటానికి సీటు లేక 
నిలబడి వున్నారు రైల్లో. ఓలావు పాటి 
ఆవిడ కూర్చుని వుంది “నువ్వేకనక 
పెద్దమనిషివయితే లేచి నిలబడ 

వయ్యా... ఆ ముగ్గుర్జో ఎవరో ఒకరు 

కూర్చుంటారు...” అంది లావుపాటి 

ఆవిడ తన ప్రక్కన కూర్చుని వున్న 
పెద్దమనిషితో. 
“నీకే కనక జాలిలాంటిదేదైనా వుంటే 
ముందు నువ్వు లేచి నిలబడవమ్మా.... 

ఏకంగా ఆ ముగ్గురూ కూర్చుంటారు...” 

అని అరిచాడు పక్కనే ఉండి చోద్యం 

చూస్తున్న కుర్రాడు. 

( నేర్తు 
కోవాలనే వుంది. మీరు చెబుతోంది 
డు చెవుల్లోకి వెళ్ళటం వెళ్తోంది. గానీ 

ఇంకో చెవులోంచి బయటకు 
వచ్చేస్తోంది”. టీచర్తో చెబుతున్నాడు 

మొద్దబ్బాయ్. 
“ఏంటి? రెండు చెవులోంచి వెళ్ళి ఇంకో 
ఒక చెవిలోంచి బయటకు వస్తోందా నీకు 
౨౦డు చెవులేకదా వుంటా?” 

ఆశ్చర్యంగా అడిగేడు టీచర్. 
“చూశారా... చూశారా టీచర్... దీన్ని బట్టి 

చూస్తే నాకు లెక్కలు కూడా రావని 
తెల్సింది...” అన్నాడు ఆ మొద్దబ్బాయ్. 

“పక్షులు _ వలసి 

గురించి పాఠం 

ట్ చెబుతున్నారు 
ని -.... సైన్సు టీచర్ 

ఒక జాతి 

కొంగని పిల్లలకు చూపిస్తూ “ఈ పక్షి 
ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఎవరైనా 
చెప్పగలరా?” ప్రశ్నించింది టీచర్. 

“గుడ్డులోంచి టీచర్” అంటూ 
చెప్పారు పిల్లలంతా 

(&) (ఈం కస్య సంయ 6 
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తరగతి గదిలో 
అధికారి పిల్లల్ని 

తనిఖీ చేన్తూ 
కని ల్పలూ.... 

మీకు తోచిన 
సంఖ్య చెప్పండి” 

అని అడిగేరు. 
“ఇరవై ఏడు....” ముక్తకంఠంతో చెప్పారు 
పిల్లలంతా తనిఖీ అధికారి బోర్ట్డు మీద 
డెబ్బై రెండు” అని రాశారు. 

పిల్లలు చూసి వూరుకున్నారు. 

“పిల్లలూ... మీకు తోచిన సంఖ్య ఏదైనా 
మళ్ళీ చెప్పండి...” అని అడిగేరు తనిఖీ 
అధికారి. 

రయ! [| 
స్పర్శీంద్రియాల గురించి పిల్లలకు పాఠం 

చెబుతోంది టీచర్. వాళ్ళ నుంచి 
మాధానాలు రాబట్టుకోవడం కోసం 
ప్రశ్నలు యిలా .... అడుగుతోంది... 
“మనకు కళ్ళు ఎందుకున్నాయ్....?” 

“ఇరవై నాలుగు” చెప్పారు పిల్లలంతా పరీక్షా “చూడటానికి...” 
ఆయన బోర్డు మీద నలభై రెండు అని పత్రానికి జవాబులు రాసుకుంటున్నారు. “మరి ముక్కుదేనికి....?” 
తిరగేసి రాశారు. ఓ కుర్రాడు మాత్రం అస్తమానం వంగి “వాసన చూడటానికి....” 

ఈసారి కూడా విల్లలు ఏమీ ముందుకూర్చున్న వాడి ఉృీపరులోంచి “మరి చెవులు?” 

మాట్టాడలేదు. 

“ఇంకో సంఖ్య ఏదైనా చెబుతారా?” మళ్ళీ 

అడిగేరు తనిఖీ అధికారి. 
“ముఫ్ఫై మూడు (33) ...” గట్టిగా 

అరిచేడు ఓ కుర్రాడు. 
“ఇప్పుడు చూద్దాంరా... మనం చెప్పిన 

దాన్ని ఎలా తిరగేస్తాడో....” అంటూ 
వినిపించింది బెంచీలోంచి. 

కాపీ కొట్టి రాస్తున్నాడు. “మరీయింత | | రింగులు పెట్టుక్ వటాన=..... 

మోసమా? దాదాపు వాడి పేపర్గో సగానికి 
పైనే కాపీ చేశావ్ కదురా... అవునా 
కాదా?” గట్టిగా అడిగేరు టీచర్. 

“వాడి రాత చూడండి టీచర్ ఎంత 
దరిద్రంగా ఉందో లేకపోతే... ఒక్కసారి 
చూడగానే మొత్తం ఎక్కించి పారేసెవాణ్డి 
కదా... అసలు తప్పంతా వాడిదే టీచ 

ట్రైమ్ వేస్ట్ఫలో” అంటూ 
సమర్థించుకున్నాడు ఆ కాపీ రైటర్. 

“న్యూస్ పేపరు వల్ల నిన్ను కొట్టడటగా...” 
ఉపయోగమా? టీ.వీ. “లేదురా.... పైగా నన్ను కొట్టడం వల్ల 

వల్లా?” నాకంటే మా నాన్నకే ఎక్కువ బాధట....” 
“న్యూస్ పేపరు “అంటే... నువ్వంటే మీ నాన్నకి అంత 

వలనే ఉపయోగం యిష్టం అన్నమాట...” 
ఎక్కువ సార్, “అదేం కాదురా మానాన్నకు భుజాల 

అడిగింది టీచర్. చదివేశాక ఎంచక్కా | | న్లాప్పులు.... కీళ్ళ నొప్పులు... వాతం 
పొట్లాలు కట్టుకోవటానికి పనికొస్తుంది. “నాకెప్పుడూ తప్పు వచ్చేది అక్కడే 

ష్ వ టీవీ వల్ల అలా కుదరదు కదా....!” టీచర్” అంటూ చెప్పిందా అమ్మాయి. 
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ఎనాాబయసబసవిచబబంది..... 



ఈ రంగులన్నీ ప్రకృతిలోంచి వచ్చినవే. పూల ఎరుపు-మామూలు 
ఎరుపు రంగు కాదు - పూవుల సహజాతంలో పరిపుష్టమైనట్టిది.. అలాంటి 
పూల ఎరుపు మొగ్గ పూవుగా రూపుదిద్దుకొనే పరిణామ. క్రమం! న 
ఘడియలోనూ కొత్త అందాలు సంతరించుకొంటుంది: ఆ ఎర్రదనాాన్ని = 
తెచ్చి తన ప్రేయసి అరచేతులకి గోరింటాకుగా 'పెట్టాలటలనల 

సాధారణమైన కాటుక ఆవె నల్లని కనుపావల వద్ద. 
వెలవల అందుకే మేఘాల నలుపును ఒం కాటుకగా' 

నజారా అంటే దృశ్యం 'నూర్కాంతి' (నూర్జహాన్ అంటే 
ప్రపంచానికే కాంతి అని అర్థం) తానా అంటే కప్పడం, చాదర్ అంటే 
దుప్పటి, శరమ్ అంటే సిగ్గు. స్త్గరిని .శర్మీలీ అంటారు. బహ్లానా అంటే 
ఆహ్హాద పరచడం. గ శ ఇల్లరికం. వంటి చిత్రాల 

వలపు పాన్పుని అలంకరించిన లేత మొగ్గలు కూడా ఎదురు 
చూస్తున్నాయి. ఆమె రాగానే వికసించేందుకు. 

ప్తాటంతా ప్రకృతి పస నక్న్న ఒక మంచి పాట యిది. 

టా మ న్ 
చు ల = 

పల్లెటూరు, నిరుపేదలు, పరివర్తన, జయంమనదే;, చరణదాసి, 
ద్వారా, తెలుగు వారికి 'తెరపరిచితుడైన' 

దర్శకుడు తాతినేని ప్రకాశరావు హిందీలో తీసిన చిత్రమిది. 
_ అంతకుముందు ససురాల్, హమ్రాహి లాంటి చిత్రాలు ఆయన 
హిందీలో తీసినా అవన్నీ 'మనవే' అనే అభిప్రాయం తెలుగువారికి 

నలుదిక్కులా కాంతి దుప్పటిలా పరుచుకోవడమన్నది మన న 
(ప్రయోగం కాదు. అయినా పరిచితంగానే ఉంటుంది. 

తీరా అంతా సిద్ధపరిచిన తర్వాత ఆమె సిగ్గుపడి వెళ్ళిపోతే స్ట్ 1 
అందుకే ఆమెకు నచ్చచెప మని మళ్ళీ 

ఉండేది,. ఎందుకంటే. ససురాల్, హమ్రాహి సినిమాలు ఇల్లరికం, 
భార్యాభర్తలు కథలతో తీసినవే కనుక! 'సూరజ్ సినిమానీ మన 
తెలుగువాడు తీసిన (తాలి) హిందీ సినిమా అనే లెవెల్లో చూశారు 
తెలుగువాళ్ళు..మంచి సంగీతం, చక్కని టేకింగ్... రాజేంద్రకుమార్: 
వైజయంతిమాల వంటి టాప్ స్టార్స్ కాంబినేషన్... వీటన్నిటితో అటు 
ఉత్తరాదిలో ఎంత: ఘనవిజయం సాధించిందో ఇటు: దక్షిణాదిలో... 
ముఖ్యంగా ఆంధ్రాలో ఈ క్రేజీ పాయింట్సన్నిటితో అంతే విజయాన్ని 
సాధించింది. మ్యూజికల్ ఎంటర్టెయినర్గా. మంచిపేరు కూడా 

] తెచ్చుకుంది, సినిమాలో హిట్సాంగ్స్ ఎన్ని వున్నా ఈ 'బహారోం పూల్ 

సేజ్ అంటే శయ్య. ఉల్ఫత్ - (ప్రేమ, స్నేహం, బిఖరాన్తా అంటే 
చెల్దాచెదురు కావడం, వ 

లేత మొగ్గలు అలంకరించాయి 

వలపు పానుపులను 

తెలుసు వాటికి ఓ నాటికి 

_ ప్రేమబుతువు వస్తుందని 
విరజిమ్మంది రంగులను 

నా ప్రేయసి విచ్చేసింది. 
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బర్సావో''పాట'మాత్రం విపరీతంగా హిట్ అయింది, 
ఈ పాట శివరంజని" రాగచ్చాయలలో 'న్వరపరిచారు 

శంకర్-జైకిషన్! అక్కడ కూడా ఆ రాగానికి చెందని అన్యస్వరాలను 
ఎఫెక్ట్ కోసం ఉపయోగించారు కనుక “మిశ్ర శివరంజని'గా భావించడం 
సుఖం! సాధారణంగా శివరంజని రాగాన్ని శోకగీతాలక్షు, వాడేవారు. 
ఒక ప్రణయగీతానికి.ఆ రాగాన్ని వాడడం నిజంగా ఓ ప్రయోగం. ఆ 
(ప్రభావం తరువాత చాలా పాటలమీద కనిపించింది. ముఖ్యంగా మన 

తెలుగు. వరకు చూసుకుంటే - చాలదా ఈ చోటు (నేనంటే నేనే), 
ఒకటై పోదామా ఊహల వాహినిలో (ఆస్తులు-అంతస్తులు), గుట్టమీద 

గువ్వ కూసింది (బుద్దిమంతుడు), సిరిమల్లె సాగసు జాబిల్లి సొగసు 

(పుట్టినిల్లు - మెట్టినిల్టు) కనులలో నీరూపర (రావణుడే రోముడైతే) 
వంటి పాటలు చటుక్కున గుర్తొస్తాయి! 

"ఈ 'బహారోం పూల్ బర్సోవోని రఫీ చేత ఇంగ్లీష్ ట్యూన్లో పాట 
పాడించి ఓ టం శంకర్-జైకిషన్ రిలీజ్: చేశారు ఆ రోజుల్లో...! 

[చ తతతనతనల! 

[తం శస. ఏంటేత అత్ర 
[తతత తతత! 



లు న | న 

తెలుగు, తమిళ, హిందీ రంగాలలో ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాలను నిర్మించిన సంస్థలలో ఏవీయమ్ ఒకటి. ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్న 

ఘన చరితగల ఏవీయమ్ సంస్థ (చిత్రాల) గురించి ఏకంగా ఓ పుస్తకాన్నే తీసుకురావచ్చు. ఆ సంస్థ నిర్మించిన చిత్రాలలో ఒక 
మంచి చిత్రం: 

ఎన్.టి. రామారావు, అంజలీదేవి, వైజయంతిమాల, యస్. బాలచందర్, యస్.వి. రంగారావు, నాగయ్య, రమణారెడ్డి మొదలగువారు ముఖ్య 
తారాగణం, ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు ఎమ్.వి. రామన్, మాటలు - పాటలు తోలేటి, సంగీతం ఆర్. సుదర్శనం. ఈ చిత్రాన్ని తమిళంలో 'పెణ్ గాను 
హిందీలో 'లడ్కీ'గాను తీశారు. తెలుగు వెర్షన్ 'సంఘం'లో 12 పాటలున్నాయి. అందులో ఓ నాలుగు పాటల గురించి : 

ఈ పాటను సుశీల పాడగా వైజయంతిమాల అభినయించింది. ఇవాళ విన్నాకూడా బావుండే ట్యూన్ యిది. ఈ పాటకు మోహనరాగం ఆధారరాగం, 
పల్లవి చివరలో గల - 'నాయకురాలిని నేనే' తర్వాత వచ్చే ఇంటర్ లూడ్తో సహా ఆరోజుల్లోని పిన్నలు, పెద్దలు 'హమ్” చేసుకునేవారు. అంతగా 
జనంలోకి వెళ్ళిపోయిన పాట యిది. పాత్ర స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించే ఈ పరిచయగీతాన్ని (ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్) పాతిక, ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత తమిళ 
దర్శకుడు భారతీరాజా ఓ చిత్రంలో కథానాయిక రేవతి పాత్ర ఎంట్రన్స్కి నేపథ్యగీతంలా వాడుకున్నారంటేనే ఊహించుకోవచ్చు - ఈపాట ప్రభావం 
ఎంతగా ఉండేదో!? ఈ పాట ఎక్కడైనా దొరికితే వినిచూడండి చాలా ఇన్స్పయిరింగ్గా ఉంటుంది. అంతేకాదు స్పష్టత, మాధుర్యంతోపాటు సుశీల 
గొంతు ఎంత ఖంగుమని మోగేదో కూడా తెలుస్తుంది. న 

తతత 

(60) (00 ఈస్త్య-సీంటస్ ఉత్త 
టల! 



ముద్దు నవ్వుల మోహనకృృష్ణా రావేలా ॥ముద్దుః 
నవ్వులలో రాలు సరాగాలు రాగమయ రతనాలు ॥నవ్వు। 1 సుంద! 
నీలి కనులలో వాలు చూపుల ఆ వేళా 

నను చూసి కనుసైగచేసితివోయీ రావేలా నీలి; 
కాలి మువ్వల కమ్మని పాట ఆ వేళ కాలి! 
ఆమువ్వలలో పిలుపు అదే వలపు మురిపెముల కలగలుపు 
మువ్వలలో పిలుపు అదే వలపు మురిపెముల కలగలుపు ॥సుందః 
హృదయ వీణ తీగలు మీటి ఆ వేళా 

అనురాగ రసములే చిందితివోయి రావేల ॥ హృాదయ॥ 

ఈ త 
శానాలతనాలా -. క ఫలమో 
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తం ల 1. 

నక. 
నయ. శ న గలా కా 

అభఖలుభలులుభఖుభలులుభలు అఖుభఖుఖుభఖులులు 

ఈ పాటను సుశీల పాడగా అంజలీదేవి, వైజయంతిమాల అభినయించారు. ఈ పాటకు అక్కడక్కడ యమన్ కలిసిన కళ్యాణిరాగం ఆధారం. 
ఆనాటి హిట్ సాంగ్స్ గురించి చెప్పుకుంటే ఇవాళికీ జనామోదం పొందే గీతం యిది. చాలా సాదాసీదాగా, సాఫ్ట్గా ఉండే ట్యూన్, అక్కడక్కడ కొద్దిపాటి 
వైవిధ్యం తప్ప పాట మొదట్నించి చివరివరకు ఒకేరకం నడకతో సాగిపోయే ఈ వరసను జనం ఆదరించటానికి కారణం - మెలోడీ ప్లస్ రాగం! 'సంఘం' 
సినిమా విడుదలయిన 14 ఏళ్ళ తర్వాత కె.వి. రెడ్డిగారి 'భాగ్య చక్రం' అనే జానపద చిత్రం విడుదలయింది. ఆ సినిమాలో ఎన్.టి.ఆర్. అభినయంతో 
'కుండ కాదు కుండ కాదు చినదానా నా గుండెలదర కొట్టీనావే చినదానా' అనే పాటను పెండ్యాల స్వరపరిచారు. పల్లవి వింటూనే “ఇది సుందరాంగ 
మరువగ లేనోయ్ పాట ట్యూన్రా” అంటూ జనం పెదవి విరిచేశారు. అంతగా గుర్తుండి పోయిందా పాట. 
ఇని దాట అంక ని మిశ॥ కాణి కాకాణి ను వదిన నొములు కి విను కః కాదు వానను అజం కాకా నింలం అలాని కలల వతి కానం చలు కాక గల అకాల నకిలి దవ నము వెనార వంక నాతో ఆల అనిన అదిక నలల 

న 

సుమారు 20 ఏళ్ళ క్రితం నాటి మాట... హైదరాబాద్ అశోకా హోటల్లో 
వేటూరి సుందరరామ్మూర్తి మద్రాసు నుంచి వచ్చి బసచేశారు. 'అడవిరాముడు' 
పాటలు మారుమైోగిపోతున్న రోజులవి. అప్పటికి పత్రికలలో మ్యూజిక్ రివ్యూలు 
రాస్తున్న ఓ జర్నలిస్ట్ వచ్చి ఆయనని కలిశాడు. 

“సి రివ్యూలు చూస్తున్నాను. నిరంతర అధ్యయనంతో మన మస్తిష్కాలలో 
సమాచారాన్ని అలా పోగుచేసుకుంటూ ఉండాల్సిందే! ఇది అనంతం... దీనికి 

విసుగు, విరామం ఉండకూడదు” అని చెప్పి “సరదాగా పందెం ఒకటి 

పెట్టుకుందాం... నేను పది సినిమా పాటల పల్లవులు పాడతాను. ఆ పాటలు 
ఏ సినిమాలోవో, వాటిని ఎవరు రాశారో, ఎవరు పాడారో, ఎవరు క్కో, 
ఎవరు నటించారో చెప్పాలి. అన్నీ కరెక్ట్గా చెబితే నీకు పదివేల రూపాయలు 
బహుమానం. అయితే మొదటి తొమ్మిది కరెక్ట్గా చెప్పినా ఒక్క పైసా ఇవ్వను. 

పదవ పాట కూడా కరెక్ట్గా చెప్పగానే మొత్తం పదివేల రూపాయలు ఇచ్చేస్తాను... 

సరేనా!?” అన్నారు వేటూరి. 
ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం పదివేల రూపాయలంటే ఇవాళ దాని విలువ ఎంతో 

ఈజీగా ఊహించుకోవచ్చు. “డబ్బు కోసం కాకపోయినా మీ అంతటివారితో 
పందెం కనుక ఓకే” అని అన్నాడా జర్నలిస్ట్. 

వేటూరి 9 పాటలు పాడేరు. వాటన్నిటికీ కరెక్ట్గా చెప్పాడా జర్నలిస్ట్. పదవ 
పాట - 'జాతి భేదం సమసిపోదా జనులు సుఖ మందా' అనే పల్లవి గల పాట. 

16 - 31 మార్చి 2002 
[లా 

[సం ఈస్త్యసంసీస్ తత్ర 

శ్ 

దీని గురించి చెప్పలేక పందెం ఓడి పోయాడతను. 
“పందెం సరె... అసలేమీ చెప్పలేవా?” అని 

అడిగారు వేటూరి. “ఒక్కటీ మాతం 
చెప్పగలనండి... ఇది పాడింది నాగయ్య అని 
అనిపిస్తోంది” అని అన్నాడా జర్నలిస్ట్. 

“ఎలా!?” అన్నారు వేటూరి. 
“మీరు పాడుతున్నప్పుడు 'జా' అనే అక్షరాన్ని 

పలికిన తీరు, 'సుఖమందా' అనే పదంలో 'మందా గ బే 
ని అటు 'మన్దా' అని కాకుండా ఇటు మమ్దా “4. 

అని కాకుండా ప్రత్యేకంగా పలికిన పద్దతి- వీటన్నిటిని బట్టి నాగయ్యగారు 
పాడి ఉంటారనిపించింది” అని వివరించాడా జర్నలిస్ట్, 

“కరెక్ట్... అది పాడింది నాగయ్యే! 'సంఘం' సినిమాలోని పాట అది! 
ఆ రోజుల్లో పాడుకుంటూ నటించేవారి పేర్చు నేపథ్యగాయనీ గాయకుల 
లిస్ట్లో వేసేవారు కాదు, అంచేత నాగయ్య పరు టైటిల్స్లోగాని, పాటల 
పుస్తకంలోగాని లేదు. ఏది ఏమైనా నీ అబ్జర్వేషన్ బావుంది. ఇలాగే నిశితంగా 
ఆలోచిస్తూ కృషి చేసుకుంటూ సాగిపో... తప్పకుండా మంచి గుర్తింపు 

వస్తుంది నీకు” అంటూ ఆశీర్వదించారు వేటూరి. 



ఓంకార నాదస్వరూపా భావరాగ తాళప్రదీపా 
సాకి: నాట్యకలాపా నటరాజా నమో నమో 
నటరాజ నమో నమో నమామి 

పః ఇలలో సాటిలేని భారతదేశం (2) 
మా దేశం ఇలలో సాటిలేని భారతదేశం 
కనులకు సుందరం - కళలకు మందిరం 
మాదేశం సుందరం - కళలకు మందిరం 
ఇలలో సాటిలోని భారతదేశం 

చ1; పావన హిమశైలం - గౌరి కిరీటం పావన! 

నిర్మల గంగానది - జీవ ప్రవాహం 

దక్కను వజ్రాల పచ్చలహారం దక్కను! 
మా కాశ్మీరం - రమ్యారామం ॥మా॥ 

ఈ పాటను సుశీల పాడగా వైజయంతిమాల అభినయించింది. సంగీతపరంగా, సాహిత్యపరంగా, గానపరంగా సినిమాలోగల పాటలన్నిటిలో 
పెద్దపీట వేయదగ్గపాట యిది. నిజానికి ఈ పాటను ఆ తరంలో కొందరు తప్ప చాలామంది మరిచిపోయారు. ఒక్కసారి తిరిగి ఈ పాటను మళ్ళీ 
వినడం జరిగితే అలా మరిచిపోయినందుకు బాధపడతారు కూడా! ఆగస్టు 15కి జనవరి 26కి జాతీయపతాకాన్ని ఎగురవేసే సమయాన ఈ పాటను 
ఆలపించి తీరాలని (ఆంధ్రప్రదేశ్లో) రూలు పెట్ట దగ్గంత మంచి, గొప్ప పాట యిది. 

“ఇలలో సాటి లేని భారతదేశం" అంటూ రెండు;రకాలుగొ కంపోజ్ అయిన ట్యూన్ - “'మాదేశం' అంటూ ట్యూన్ పరంగా తీసుకున్న మలుపుకి టోన్ 
పరంగా జతచేసిన బేస్- 'భగవర్గీత,... అనే చరణానికి కళ్యాణి రాగంలో కలగలిసిన కమ్మదనం - చివర్న జోడించిన తిల్హానా ఇవన్నీఈ పాటకు 
అందంగా అమరిన అభరణాలు. 

పెళ్ళ... పెళ్ళీ పెళ్ళీ పెళ్ళీ... 

ఈడేనా దానీతో జోడీ: హాయిగా 
ఈలోకమందు సౌఖ్యాల పొంది అనందమొందగా 
పెళ్ళీ... భలే మజా పెళ్ళీ... ఆహాహా పెళ్ళే... 

పెళ్ళి... జిల్ జిల్ జిల్ పెళ్ళ... - టకటకటక పెళ్ళి ఖ్ 

దేవుడు నన్నే చల్లగ చూస్తే టో క 

అప్పడే నాకు అవుతుంది పెళ్ళి నాకూ అవుతుంది పెళ్ళి ॥దేవుడు॥ పట్నం పిల్లో పల్లెటూరి పిల్లో చిక్కిన రాజా చక్కిరకొట్టు 

సరోజ గిరిజ నవజ జలజ మాలతి మాధవి మల్లిక మోహీవి జణక్కుతకథిమి జణక్కుతకధిమి టికుటికుటికుడుండుం 

ఎవతో పి భామిని ఆమే నీ కామిని వైవాహ కంకణం ప్రాప్తి బంధనం దైవ నిర్ణయం 1వైవాహ॥ 

పెళ్ళి... తళుక్కు జన పెళ్ళి... తదిగిణతోం పెళ్ళీ ॥ఈడైనాః 
తతత న. 

(ఈం ఈస్య సంగ్ లతో 
టవ! 



ఈ పాటను పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు పాడగా యస్. బాలచందర్ 
అభినయించారు. సన్నివేశపరంగా ఎన్.టి.ఆర్. కూడా చివర్న వచ్చి 
పాల్గొంటారు. పిఠాపురం నాగేశ్వరరావుకి లైఫ్ టైమ్ సాంగ్ ఇది. ఈ పాట 
విడుదలయిన దగ్గర్నుంచి ఆయన చనిపోయేవరకు ఎక్కడ కచ్చేరీ చేసినా, _ 
ఓ పదిమందితో కూర్చున్నా - ఈ పాటను పాడకుండా గాని, 
(ప్రస్తావించకుండాగాని ఆయన బైటికి రాలేదు. అంతేకాదు - ఆ రోజుల్లో 
ఈ పాటను వెయ్యని పెళ్ళిపందిరి ఆంధ్రదేశంలో లేదు గాక లేదంటే 
అందులో ఆవగింజంత అతిశయోక్తి కూడా లేదు. ఎన్నిసార్లు విన్నా ఎన్ని 
తరాల తర్వాత విన్నా ఒకే రకం రసస్పర్శని కలిగించే గీతాలు కొన్నే 
ఉంటాయి. హుషారు గీతాల విషయానికొస్తే అభిరుచి మారిపోతూ 
ఉంటుంది కూడా! ఈ పాట మాత్రం ఓ మినహాయింపు. ఎప్పుడైనా వినండి... 
అదే ఊపు అదే హుషారు కలిగి తీరుతుంది. 

ఈ పాటకు కొసమెరుపు ఏమిటంటే- ఈ పాటలో ముఖ్యపాత్రధారిగా అభినయించిన యస్. బాలచందర్ తన తర్వాత జీవితంలో ప్రసిద్ధ వైణికుడిగా 
మారడం! ఆయన వీణా వాదనను విన్నవారు - ఆయన కచ్చేరీలకు హాజరయినవారు - వెనక్కి తిరిగి 'సంఘం'” చిత్రంలో ఆయన చేసిన పాత్ర 
పోషణకు, ఈ పెళ్ళీ" పాటకు అభినయించిన తీరుకి- ఒకింత ఆశ్చర్యానికి, మరింత ఆనందానికి, రవంత అరిగించుకోలేనితనానికి లోనవడం సహజం. 

'పైన ఉదహరించిన నాలుగు పాటలేకాక మిగిలిన 8 పాటలలో కూడా ఆడదంటే అలుసుకాదోయ్, జాతి భేదం సమసిపోదా, కరవాలమా నీ శూరత 
యిల చూపు బిరాన, నలుగురిలో నను నగుబాటు చేయుట న్యాయమ్ముగా తోచెనా, గుభీగభీమని జాతుల గోడలు కూలిసిరావోయి - పాటలు కూడా 
బావుంటాయి. 

ఈ చిత్రాన్ని 'లడ్కీ' గా హిందీలో తీసినప్పుడు - నిదురించెడి భగవానుని ఉయ్యాల జోల అనే పాట ట్యూన్ని 'భగవాన్ తో ఆకాష్ పె సోతాహి 
రహేగా' పాటకి 'పెళ్ళీ...' పాట ట్యూన్ని ' షాదీ... షాదీ... షాదీ... కిస్మత్కి బాత్ హై మాలిక్ కె హాత్ హై / జీవన్ కా సాత్ హై' పాటకి వాడుకున్నారు. 
వీలయితే ఈ 'షాదీ' పాటను కూడా సంపాదించి వినగలిస్తే వినండి. కిషోర్ కుమార్ ఎన్ని ఛమక్కులు చేశాడో ఎన్ని గమ్మత్తులు చేశాడో... అసలు 
వాయిస్లో ప్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఎలా ఉండాలో తెలుస్తుంది. 

ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే మంచి పాటకు చెవియొగ్గి వినేవారికి ఈ పాటలు ఓ అందమైన అనుభవం షై 

షం తోస్తు. సంసీత రత్త 



కసం 
మరో కథ చదవబోతున్నావని వుంద'ని యథా 
లాపంగా (వ్రాసిందానికి (నా ఉద్దేశంలో) ప్రస్తుత 

“హాసం” (16-28 ఫిబ్రవరిలో మీ రచన 'దాంప 
త్యానికి గీటురాయి! కోరని వరం ఇచ్చే 'రూటే 

వేరయినా" దేవుడిచ్చిన బోనస్లా అనిపించింది. 

లక్షణంగా పోట్లాడుకోవడం అన్నది దాంప 

త్యానికి గీటురాయి అని ఈ చిన్న కథలో మీదే 

అయిన శైలిలో చెప్పారు. రూములు ఖాళీలు లేవని 
చెప్పిన తరువాత కూడా ఆ జంటకు లక్షణంగా 

పోట్టాడుకోడానికి అవకాశమిచ్చి, వాళ్ళిద్దరూ 

దంవతులేనని తన గీటురాయిమీద రాసి 

చూసుకొని రూమిచ్చిన లాడ్జి యజమాని పాత్రలో 

పరకాయ ప్రవేశం చేసి కథను నడిపిన తీరు 
అద్వితీయం. అపురూపం. 

సునిశిత హాస్యంతో మేళవించి ఈనాడు 
చాలా లాడ్జిలలో కనిపించే వాస్తవ పరిస్థితులను 
అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు. 

దంపతుల జంట లక్షణమైన పోట్టాటకు 

తోడుగా రామాయణంలోని బంగారు లేడి 

ఉదంతం (రాముడు - సీత పరంగా (వ్రాసిన 
సంభాషణలు) హరి. కథలో పిట్టకథలాగా గుక్క 
తిప్పుకోలేనంతగా నవ్వించింది. కాకినాడ సత్యం 

కోరిక తీరటంతోపాటు రాజుగారి పునరద్దర్శనం 

“వోనం”లో ఇంత త్వరగా అయినందుకు 

పాఠకులందరూ అదృష్టవంతులేననిపిస్తుంది. 

-జి.ప్రభాకర్రావు, హైదరాబాద్. 

పాఠకుని లేఖకు స్పందించి మంచి కథ 

అందించిన మీకు హేట్స్ ఆఫ్ అనకుండా వుండలేం. 

రామాయణంలోని కీలక విషయాన్ని సున్నితంగా 
(ప్రస్తావించడమే కాక, భార్యాభర్తలు అని నమ్మకం 

కలిగేందుకు లాడ్జి యజమాని పెట్టిన పరీక్ష ఆ 

దంపతులు నెగ్గి రూమును పొంద గల్లిన వైనం - 

హాస్యంతో తాణికసలాడింది. అంతెందుకు, ఈ కథ 

“దాంపత్యానికి గీటురాయి” చదివిన నా లాయర్ 

మిత్రుడు రెడ్డిగారు (ఆయన కొద్దిగా సీరియస్గా 
వుంటారు లెండి) పడీపడీ నవ్వారంటే నమ్మండి. 
నేను ఒకటికి రెండు, మూడు సార్టు వెంట వెంటనే 
చదివా. నవ్వు బిగపట్టుకుందామంటే నా వల్ల 

కాలేదు. హాసరాజుగార్కి నమస్కరిస్తూ 
-నీలంరాజు రామ్బాబు, అద్దంకి, 

16-28 “హాసం” సంచికలో మీరు (వ్రాసిన 
“దాంపత్యానికి గీటురాయి” అనే కథను చదవగానే 

ఏదో ఒక విషయమై వాదోపవాదములాడుకొనే మా 
పక్కింటి దంపతులు గుర్తుకు వచ్చారు. వారిద్దరి 

] 

16-28 ఫిబ్రవరి 2002లో శ్రీ డి.వి.నరస్రాజు రాసిన 

పత్యానికి గీటురాయి కథకు వచ్చినస్పందచన 
అమ్మాయిలకు పెళ్ళిచేసి అత్తారింటికి పంపించినా 

వారు మాత్రం ఈ కీచులాట మాత్రం మానలేదు. 
వృద్ధాప్యానికి చేరువలో ఉన్న వారిని చూసినప్పుడల్లా 
నాకు అసలు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎలా కాపురం 

చేయగలిగారు అనే అనుమానం కలుగుతుం 

టుంది. ఇదే విషయం సదరు భర్తగారి వద్ద నేను 

ప్రస్తావించినప్పుడు ఆయన “పెళ్లయిన కొత్తల్లో 

కొన్నేళ్ళు బాగానే ఉంటుంది. ఆ తరువాత నుంచే 

ఈ కీచులాటలు మొదలవుతాయి. పెళ్లయితే నీకూ 

తెలుస్తుంది నాయనా!” అని “అసలు భార్యాభర్తలు 

ఏ పోట్లాటలు, గొడవలు లేకుండా సుఖంగా అన్యో 

న్యంగా ఉండాలంటే, భర్త చెవిటి వాడు, భార్య 

గుడ్డిది అయి ఉండాలి బాబూ” అన్నారు. నేను 

నవ్వుకుని ఊరుకున్నాను. 
మీరు వ్రాసిన కథ చదివిన తరువాత చిరు 

కథానికతో సైతం మురిపించి, మైమరిపించి జౌరా 

అని అనిపించిన మీ కలానికి “సలాం” చెప్పక 

తప్పదనిపించింది. పిట్ట (కథ) కొంచమైనా కూత 

(రాత) ఘనంగా ఉన్న ఈ హాస్యరచన ఎవరికీ 
చురకలు, మరకలు వేయకుండానే న'రసరాజు' గారి 

నరనమైన వోస్యాన్ని మరోసారి రుచి 

చూపించినందుకు “హాసం”కు కృతజ్ఞతలు. 

కథాంతంలో లాడ్జి యజమాని “ఇప్పుడు మీరు 

నా కళ్ళముందే పోట్లాడుకోవడం చూసిన తరువాత 
మీరు అసలు సిసలైన భార్యాభర్తలని నాకు పూర్తి 

నమ్మకం కలిగింది. రండి, రూం యిస్తాను” 

అన్నప్పుడు నవ్వును ఆపుకోవటం నా వల్లే కాదు 

ఎవరి వల్లా కాదు. ఇలాంటి హాస్య రస పారిజాతాలు 

మరిన్ని మీ కలం నుండి వెలువడాలని ఆశిస్తూ... 

-సేక్ మహ్మద్ అలీ 

నారాయణపురం, రాజమండ్రి. 

కలహ కల్పితా! 'హాసం' పత్రికలో మీ కథ 
చదివిన తరువాత అప్పటి వరకు పోట్లాడుకోని 

దంపతుల మధ్య కూడా మీరు పోట్టాటలు 

తీసుకువచ్చి ఉంటారని నా అనుమానం. అందుకే 

మిమ్మల్ని అలా సంభోదించాను. గీటురాయిపై 

గీటుతోనే బంగారం తనని తాను 

నిరూపించుకొంటుంది. బంగారం లాంటి 

కాపురానికి గిల్లికజ్జాలే గీటు అని మీరు చెప్పిన తీరు 

చాలా బాగుంది. 'జీవితంలో అన్ని రసాలు పోయి 
నీరసం” మాత్రమే మిగిలిన వృద్దులు కూడా 

భార్యతోను, లేక భర్తతోను చిలిపి తగవు వస్తే చాలు, 
ఎక్కడాలేని హుషారు కనిపిస్తుంది వాళ్ళలో. ఏదైనా 
కథ వ్రాయాలంటే టీవీ ఛానల్స్ దగ్గరకో ఇంగ్టీషు 
సినిమాలకో వరిగెట్టే కొంతమంది వర్ధమాన 
రచయితలకి మీ రచనలు మంచి స్పూర్తినిస్తాయి. 

టన నా! 

కం తన లంసీత తత్త 

కథ (వ్రాయాలంటే చుట్టూ 'ప్రపంచంల్ 

అని మీ రచనల ద్వారా తెలుపుతున్నందుకు 

కృతజ్ఞతలు. ఇటువంటి కథలు మీరు ఇంకా ఎన్నో 

నాలాంటి వారి కొరకు (వ్రాయాలని ఆకాంక్షిస్తూ... 

-పి.సత్యం, కాకినాడ 

మీ కథ “ఐడిల్ క్యూరియాసిటీ” చదివాక మీ 

కలం నుంచి అలాంటి కథ మరొకటి ఇప్పట్లో 
వస్తుందనుకోలేదు. వచ్చింది. విందు భోజనాల వద్ద 
పసందుగా ఉన్న కూర మరోమారు, ఇంకో మారు 

అడిగే 'భోక్తులా ఎదురు చూసే నా బోటి 'హాసి 

ప్రియులకు. దాం'పత్యా'నికి గీటురాయి కథ 

పత్యానికి “కూడా” పనికొచ్చే కూరలాగా చాలా 

బాగుందనిపించింది. జోక్ని జోక్గా కాకుండా 

మంచి శిల్పి తన చాతుర్యం చేత మనోహరమైన 

శిల్పంగా మలచి రంగువేసి బట్టలు కడితే జీవకళ 

ఉట్టి పడుతుంది అనడానికి 'ఐడిల్ క్యూరియాసిటీ" 
మంచి ఉదాహరణ. 

ఇలాగే దాంపత్యానికి గీటురాయి జోక్గా 

వచ్చినా. మీలాంటి వారి చేతి మీదుగా కథలా 

రూపుదిద్దుకొన్న తీరు అనితర సాధ్యం. మాలాంటి 

'హాస* ప్రియులకు వదనాలకు దరహాసం అద్ది 

'చింత'లను రవంత దూరం చేస్తున్న మీకు మా 'అట్ట' 
హాసం నుంచి 'మంద' హాసం వఠకూ మీ ఆశీస్సులు 

కోరే. 
-టి.వి.సత్యనారాయణ (త్యాగి) 

హబ్సిగూడా, సికింద్రాబాద్ 

వందనములు... మీ 'దాంపత్వానికి గీటురాయి” 

కథ... కథా ఇది? నిత్యజీవిత సత్యం... కాకపోతే 

మీ చాతుర్యంతో కథనంగా మలచి కథ అన్నారు 

అంతే! జీవితంలో భార్యాభర్తల అనుబంధాన్ని 

ఎంతలా స్టడీ చేస్తే ఈ కథ రాయగలరండి మీరు! 
కానీ... కీచులాడుకోవడం, పోట్లాడు కోవడం కూడా 

ఉండని స్వేచ్చలేకపోతే అది భార్యాభర్తల 

బంధమెందుకవుతుంది మరి. తన మనిషి... తన 
చిరాకును భరించనీ భరించకపోనీ, కోపాన్ని, 

తాపాన్ని, విసుగును, ప్రేమ, కన్నీళ్ళు అలకలు, కీచు 
లాటలు, పోట్లాటలు వాగ్వివాదాలు, ఇవన్నీ ఉంటేనే 

కదా జీవితం! అదే అన్ని రుచుల్ని చవిచూసే 

దాంపత్య సంగీతం ఆలాపించే భార్య ప్లస్ భర్త 

అవుతారు. ఏమంటారు? నిజంగా మీరు చెప్పిన 

దాన్ని బట్టి రామాయణ గాథలు 'లేడి' విషయంలో 
అలాగే కీచులాట జరిగి ఉంటుందనిపిస్తోంది. అసలు 
పోట్లాట - కీచులాట లేకపోతే ఆ టైపు మాధుర్యం 
మిస్టైపోరూ ఏ జంట అయినా.... నిజమైన భారా 
భర్తల్ని కనిపెట్టే ఉపాయాన్ని లాడ్జీల వారి 
అందించారు ఈ కథ ద్వారా! 

-నేమాన సుభాష్చంద్రబోస్, శ్రీకాకుళం 
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ర్ 

ఏటా గొప్పసంగతి కాదు. కాని మనసారా నవ్వటం, నలుగురినీ 
వ్వించటం నిజంగా గొప్ప విషయమే! ఆ నలుగురినీ నవ్వించి, 

ఆనందింపచేసి, ఆలోచింపజేసే వివిధ (ప్రక్రియల్లో కార్టూన్కళ విశిష్టమైందని 
నా అభిప్రాయం. ౫ 021001 15 ౪/01 10032063 01 జగం1ల. 
మహారచయితలు వందల పేజీల్లో చెప్పలేనిది, గొప్పవక్త గంటలకొద్దీ 
ఉపన్యాసం దంచి వివరించలేనిదీ, కార్టూనిస్టు చిన్న వ్యంగ్యచిత్రంద్వారా 
సూటిగా మెదడుకెక్కేలా చెపుతాడు. దేశంలో చాలామంది చదువురానివారు. 
వచ్చినవాళ్ళలో చాలామందికి చదవటానికి బద్దకం- ఈ రెండువర్గాలకీ 

| పనికొచ్చేది కార్టూన్! ఒక విషయం మీద లేదా వ్యవస్థమీద మనకుండే కోపం, 
ఏవగింపును ఈ కార్టూన్ అనే సాధనం ద్వారా పాఠకుడికి 
తెలియచెప్పగలుగుతాడు కార్టూనిస్టు, చేదుమాత్రలాంటి విషయాన్నైనా, 

| హాస్యం, వ్యంగ్యం అనే చక్కెరపూత పూసి పాఠకుడిచేత మింగిస్తాడు. అయితే 
| తన మనసులోని భావాన్ని చక్కని, చిక్కన్మిగీతలతో హాస్యంగా గాని, 

... విమర్శనాత్మకంగా గాని వ్యంగ్య చిత్రరూపంలో చెప్పటం తేలికైన సంగతి 

._ / కాదు. అగ్గిపుల్లనుంచి అణుబాంబుదాకా, సబ్బుబిళ్ళనుంచి సమకాలీన 
/ 'రాజకీయాలదాకా, ఏ విషయంమీదైనా మంచి అవగాహన, చక్కని 

పరిశీలనాదృష్టి, కార్టూన్లో తగిన సన్నివేశరూపకల్పన, ఆ కల్పన కవసరమైన 
ఫోటో గ్రాఫిక్ కన్ను, క్లుప్తమైన క్యాష్టన్ రాయగల లేదా అసలు డైలాగేలేకుండా 
మూకీగా సన్నివేశాన్ని ఊహించగలనేర్పు, ఆకట్టుకునేలా బొమ్మలువేయగల 
చిత్రనైపుణ్యం, పాత్రలు వాళ్ళ ముఖాల హావభావచి్రీకరణ... ఇంతెందుకు... 
విమర్శకుడు, రచయిత, ఫోటోగ్రాఫర్, నటుడు, మేకప్ మాన్, చిత్రకారుడు... 
ఇవన్నీ కార్టూనిస్ట్ అనే ఒకేవ్యక్తిలో సమ్మిళితమై అతను పండించిన కార్టూన్ 
సమపాళ్ళలో వండిన మంచి వంటకంలా రుచిగావుంటుంది. ఎందుకంటే, 
ఒక కార్టూన్కి కర్త కర్మ, క్రియ పూర్తిగా కార్టూనిస్టే! కేవలం హాస్యప్రధానంగా 
నవ్వొచ్చేకార్టూన్లు కొన్ని మధ్యమధ్యలో గీసుకున్నా, తరచూ తానున్న ఈ 
నమాజంలోని మూఢాచారాలు అ(క్రమాలు టోవిడీ వనైరా 
అవకతవకలబూజుదులిపి రిపేరుచేసే మెకానిక్గా, రుగ్మతల్ని తొలగించి 
చికిత్న చేసి రోగాన్నికుదిర్చే డాక్టర్గా మారాలి- తన కార్టూన్లద్వారా! 
పలురంగాల్లోవున్న కుళ్ళుని బైటపెట్టి, చెడుని చీల్చిచెండాడి పట్టాలుతప్పిన 

తదను సనాంలటు 

16- 31 మార్చి 2002 
తనాానావావా్న | 

[ఈం తస్పుసయంరతు జై 

ఈ సమాజపుబండి సరైనగాడిలో నడవటానికి దోహదపడాలి. 
విషయ(ప్రాముఖ్యాన్నిబట్టి ఒక్కొకమ్చుడు -తేలు కుట్టినట్ట 
చురుక్కుమనిపించినా, కొండొకచో కొరడా రుళిపించి భయపెట్టినా, చెంప 
ఛెళ్ళుమనిపించి గూబ్బగలకొట్టినా, అంతా సమాజ సంస్కరణకే! అయితే, 
కార్టూన్ను- మంచిని ఎగతాళి చెయ్యకూడదు, వెక్కిరించకూడదు. 
సామాజిక[ప్రయోజనంవుండి చూసేవారిని ఆలోచింపజేయగలగాలి. 
నవ్వుతోపాటు నవ్వేమనిషి గుండెల్లో ఒక నిప్పురవ్వ రగిలించాలి. 
పురాణంగారన్నట్టు కార్టూన్లు- పేలని టపాకాయల్లాగా, నెమ్ముకుపోయిన 
చిచ్చుబుడ్డలాగా ఉండకూడదు. మేఘాల సఫెళఫెళలాగా, ఏనుగు 
ఫీంకారంలాగా, యుంరభూమారుతంలాగా, కుప్పించి ఎగసిన 
కృష్ణపరమాత్మ చేతిలోని చక్రధ్వనిలాగా ఉండాలి. అప్పుడే కార్టూనిస్ట్గా 
అవతారం ఎత్తినందుకు సార్ధకత! 

సబ్జెక్టులంటారా... సమాజంలో మనం నవ్వుకోవాల్సిన సంగతులు, 
సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నంతకాలం, టాపిక్లకి 
కొదవలేదు. ఎటొచ్చీ, ఆ టాపిక్ని మామూలువాళ్ళు చూడలేని 
యాంగిల్నుంచి చూడగలిగే శక్తి దాన్గోని ఆయువుపట్టుని వెదికి పట్టుకోగల 
నైపుణ్యం కావాలి. కార్టూనిస్టు తన కార్టూన్లలో జుగుప్స, అశ్తీలాలకు 
తావివ్వకూడదు. తనకున్న మమకారాలూ, అభిమానాలూ, ఈర్షా 
అసూయలూ పక్కనబెట్టి, ఓ జడ్డీలా నిజాయితీగా, నిష్పక్షపాతంగా 
వ్యవహరించాలి. ఎవరో భుజాలు తడుముకుంటారని, సామాజిక 
పప్రయోజనంవున్న ఒక మంచికార్టూన్ గీయటం మానుకుంటే పాఠకులు 
క్షమించరు. ఆ మాటకొస్తే అసలు ఉడుక్కునేవాళ్ళుంటేనే కార్టూనిస్టుకి గిరాకీ. 
అలాంటి ఎర్ర గురివిందలు కొన్నింటినైనా ఉడికిస్తేగాని, అందరినీ 
నవ్వించలేం! మంచికార్టూన్ పాఠకుడిని అలా గిలిగింతలుపెట్టి మనసారా 
నవ్వించి, హిప్నటైజ్ చేస్తుంది. అందుకే, కార్టూన్ సర్వరోగనివారిణి. 
అంతేకాదు, కత్తివేటుకన్నా, కలంపోటుకన్నా కార్టూన్గీటు దీటైనది, 
ఘ్మాటైనది! 

ఈ కళాపోషణలో పత్రికలపాత్ర చాలానేవుంది. నిజానికి పత్రికలు 
లేనిదే కార్టూన్లు లేవు. ఒక కార్టూన్ ప్రజలమధ్యకు వెళ్ళాలంటే పత్రికల 
సహకారం చాలా అవసరం. కార్టూన్లకి ఇంతవరకు లభించిన ఆదరణకి 

పత్రికలే కారణం. కాని ఆ ప్రాముఖ్యం అవసరానికన్న తక్కువగానే ఉందని 
చెప్పచ్చు. పత్రికల్లో కార్టూన్త ప్రాముఖ్యత అందరికీ తెలుసు. కాని కథలమీద, 
నవలలమీద, ముఖ్యంగా సీరియల్స్మిద ఆధారపడుతున్న కొన్ని పత్రికలు 
కార్టూన్లని కొంతవరకు చిన్నచూపే చూస్తున్నాయనిపిస్తుంది. కార్టూన్ పప్పులో 
ఉప్పులాంటిది, పులుసులో కొత్తిమీర కరివేపాకులాంటిది. వాటికి అంతటి 
బ్రహ్మాండమైన రుచిని, ప్రత్యేకతను కల్పించేది ప్రాముఖ్యత అంతగాలేని 



ఆ పదార్థాలే! కనుక పథత్రికాధిపతులు, సంపాదకులు, కార్టూన్లనీ, 
"ర్టూనిస్టులనీ మరింతగా (ప్రోత్సహించి, మంచికార్టూన్లు ఎంచుకుని 

ప్రచురించి, కార్టూన్లు గీసేవాళ్ళనీ, చూసేవాళ్ళనీ ఉన్నతస్థాయికి తీసుకెళ్ళే 
| ప్రయత్నం చేయాలి. కార్టూనిస్పులుకూడా, ఒక కార్టూన్ ప్రచురింపబడగానే 

.... చాలా పెద్దవాజ్ఞయ్యానని భ్రమపడి ఊహాలోకాల్లో విహరించడం మానేసి, 

._ విస్తరించినకొద్ది ఒదిగి తలవంచే వృక్షంలా భూమ్మీద నిలబడి చూస్తే 
, , సామాజికసమస్యలు, పరిష్కారమార్గాలు ఇంకొంత అవగతమయ్యి, వృత్తిలో 
, , మరింతగా కృషిచేయటానికి అవకాశం కలుగుతుంది. 

ఇక నాగురించి... 
ఒకపక్క స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉద్యోగం చేసుకుంటూనే, 

॥ గత ముప్పైఏళ్ళకుపైగా హాబీగా ఈ కార్టూన్కళారంగంలో కృషిచేస్తున్న 
నాకు ఎన్నెన్నో తీపిగురుతులు! నాన్నగారివద్ద కవిత్వం నేర్చుకుని ఆ 
మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించినా, అప్పట్లో ఆంధ్రప్రభ వీక్లీ నిర్వహించిన లోకోక్తి 
చిత్రిక పోటిలో నా ఫస్ట్కార్టూన్కి ఫస్ట్ ఫైజ్ రావడంతో (ప్రారంభమైన నా 
వ్యంగ్య చిత్రరచనాయాత్రలో, తెలుగు, కన్నడ, తమిళ, హిందీ భాషల్లోని 
పేరున్న పత్రికన్నింటికీ కార్టూన్లువేసే అవకాశం కలిగింది. ఇంగ్టీష్లో ప్రముఖ 

కో ఏఫఫత్రికలు దాదాపు అన్నింటికి వేశాను. ముఖ్యంగా ఆనాటి ప్రముఖ కార్టూన్ 
పత్రిక “శంకర్స్వీక్షీ”కి ఏడెనిమిదేళ్ళపాటు వేసినప్పుడు, పండిట్ నెహ్రూ 
అభిమానించే కార్టూన్ పితామహుడు శంకర్పేళ్ళయ్ నుంచి ముఖాముఖి 
సూచనలు, సలహాలు, శభాష్లు అందుకోవటం ఓ స్వీట్ మెమరీ! 'కారవాన్ 

+ (ఇప్పటి 'ఎలైవ్), 'విమెన్స్ఇరా'లలో పాకెట్ కార్టూన్తతోపాటు 'హబ్బీ', 'రబిత' 
అనే రెండు పుల్పేజీ కలర్కార్టూన్ఫీచర్లు దశాబ్దం పైగా రెగ్యులర్గా గీయడం 
మరో మధురానుభూతి. ప్రఖ్యాత కార్టూనిస్ట్ అబూ అ(బ్రహాం ఎడిట్చేయగా 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సర్కులేట్ అయిన పెంగ్విన్బుక్ 'ఇండియన్ కార్టూన్స్'లో 
దేశంలోని ప్రముఖ కార్టూనిస్ట్పుల సరసన ఆంధ్రప్రదేశ్నుంచి ఒక్క 
నాకుమాత్రం ఒకింతచోటు దొరికింది. 

', _ ఈ ప్రయాణంలో కొన్ని వర్క్స్ నన్ను ఎంతో ఇన్స్ఫైర్ చేశాయి. వేమన 

| పద్యాలను బోడిస్తూ ఏడాదికిపైగా ప్రతివారం నాగార్జున ఫైనాన్స్కోసం స్వాతి, 

ఎ) ఎల్లప్పుడూ బ్ర) బాధపెట్టునది 
స్రిగుంపు డిఅన్నీ 

2. సుందరాంగ (సంఘం...సుందరాంగు 
ఎ)నచ్చినవాడు బ)ిపియుడు 
స్రిస్నేహితుడు డి) అందమైన శరీరము కలవాడు 

3. మురిపెము (సంఘం....సుందరాంగు 
ఎ) అలక బి))నవ్వు 

సి) సంతోషము దడిచుంబనము 
డి పూజితము (సంఘం...పెళ్ళి 

ఎ)రాజు 

సిహితుడు 

సె ప్రతిబింబము 

6. వల్లభుడు (బ్రహ్మచారి...రవీనా) 

8. కొమ్మ(బ్రహ్మచారి....నకిరేకల్లు) 
ఎ)లేఖ బి)స్త్రీ స్రితేమ డి) ఆవాసము 

న నాం 

ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రికల్లో పబ్లిసిటీకార్టూన్లు గీశాను. మిడాస్ (మెన్స్వేర్కు 
దక్కన్ క్రానికల్లో గీసిన యాడ్కార్టూన్లు బాగా పాపులర్ అయ్యాయప్పట్లో! __ 

స్టేట్: బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలుగుపంచాంగం కేలండర్కు, నస 

పదేళ్ళపాటు కార్టూన్లు వేశాను. ఏ.పి.ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ (సోషల్ ఫార్టెకి ... 
చేసిన రకరకాల కార్టూన్ విన్యాసాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్. టెలికమ్యూనికేషన్స్కు,..” 
చిన్నమొత్తాల పొదుపుసంస్థకు వేసిన కార్టూన్ పుస్తకాలు, నాగార్జున 
సిమెంట్కు పబ్లిసిటీకార్టూన్లు, విష్ణుసిమెంట్కు వేసిన 'సామెతజెప్పినట్టు... 
కార్టూన్లు, వగైరా మంచిపేరు తెచ్చిపెట్టాయి. శాటిలైట్ బేస్డ్ ఇంటరాక్టివ్ భి 
నెట్వర్క్ లెక్బర్కోసం ఫ్రైస్ మేనేజ్మెంట్ మీద నేను గీసిన కలర్కార్టూన్లు 
అహమదాబాద్ ఇస్రో స్టూడియోస్ ద్వారా ప్రసారం అయ్యాయి. నా 
కార్టూన్లను చూపిస్తూ హైదరాబాద్ దూరదర్శన్, జెమిని టివిలు నా 
ఇంటర్వ్యూ ప్రసారం చేయడం, 1986లో ప్రొఫెసర్ మధు దండవతే 
ఆధ్వర్యంలో పార్లమెంటుసభ్యులతో కూడిన స్టడీ[గ్రూప్ రాక సందర్భంగా 
'బ్యాంకింగ్ మీద వేసిన మల్టీకలర్ కార్టూన్లషోను వారు తిలకించి ప్రత్యేకంగా 
మెచ్చుకోవడం, అంతర్జాతీయంగా బల్లేరియా, బెల్జియం, ఇటలీ, 

స్విట్టర్దాండ్, జపాన్ వగైరా దేశాలు ఏటా నిర్వహించే ఇంటర్నేషనల్ కార్టూన్ 
ఫెస్టివల్స్కి నేను పంపిన ఎంట్రీలు అక్కడ గుర్తింపు పొంది వారి సువనీర్లలో 
'ప్రచురింపబడటం, కార్టూనిస్టుగా నాకు లభించిన కొన్ని ప్రోత్సాహాలు! 
ఉద్యోగం చేసుకుంటూ హాబీగా గీసేటప్పుడు ఫ్రీలాన్సర్లా కాక కొన్ని 
పరిధులుంటాయి. తగినంత సాధనచేసే అవకాశంకూడా ఉండదు. మిగతా 
కళల్లాగే ఈ కళకూడా అనంతం. ఎంతకాలమైనా ఓ విద్యార్థిలా కృషి 
చేసుకుంటూ పోవటమే నా కర్తవ్యం! 

“లైమ్ వేస్; రామకృష్ణ 
10-10 పావని ఎస్.బి.ఐ. క్రాలన్తి 

కొత్తపేట్న సరూర్నగర్, 
హైదరాబాద్ - 500 035 

10. మోడువారు ( సవ్వడి...తెగుతున్న బంధం) 
ఎ) మొద్దుబారు బి) ఎండిపోవు 

సినశించిపోవు డి) మరచిపోవు 

బి) జమీందారు 

డ్రి ప్రియుడు 

7. ప్రతిమ (బ్రహ్మచారి...నకిరేకల్లు) 

ఎ) అన్ని చోట్లా లభించునది 

ఎ లఖవమి 6 
10) డి 

“గ 
క తడక 
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లం 

న్రపమ ల గ్గ స 
మీ 

కీని 
బేయితాడు' దానికి | నట 

మూ బాన్ నోకీనో పండుగ. 
శరూసువీయ్యా/గా ఇ, ల్ 

పరు మ నక త య! 
ఘు అన్హాద్షు/ 

జ్ [ఊం తోస్తు సిం 6త్తో 



సులూజీ! ఇక్కడ మీన క సహా నాల | 
తా అదేమీకాదట - మణం |్కీఫ్మి 

వసృటు నలల 

ఉ్టటికిడి వూడో సన! | 

క్ రమ్ చో స.|| 

కటిం స్త. సంటీత అత్ర 16- 31 మార్చి 200 



సా నా ము న్న హా పసి ఖ్ శితనాన 

తను గ 

"సదీవీగౌహాన' అంటేనా?/ న. 
మ్శిదై '్రాములున్తప్టడు మని, 

క్రయ కలన రంరిచెయా లని | క్ హయ! ఆ ల న 
ప. త్య్పష్తవల్న వ్ద్యు/! 

[ఈం ఈస్పుపంయం తతో. క 



యమిలి చిల్లక్స్వ్యమింది! నొద్గి మీరీ అశ్షాయం! 
ము ఉందది. శో తో 
ర ఉమొత్పై యాట్ంఉి, 

య 

కళ్టా్పి 'షాయలు 

గ ఠథీలం - అందుకు. 

హడలి 

ఉబ్బులడిగినా గ ఆల 

| ళు భ్ క హి 

గ ర్త శ 

ల మాానటిరఈరొత్త అకెన్షట్టతో ఇదే తంటా! 
య్ , సనం అని నోటితో 
ట్? | ప న్జెలయగా 
పలు [0 

[క ా తనననన2ఒఓఒఓ2 

(70) [ఊం ఈస్త్య.సంటీత వత్రో 16-31 మార్చి 200 
[నై 



పగిలిపోత్తీ పోంయింటితేరా వె = 
ఏడవ. ఇంత్కొ కళాం యో 

వ్తాన్న్ జట్టతల దిందిన్యో 

-(మోవెలు జన్కంగక్హర్ ని పిళ్ళ డెత్తం ముక్క లన్న పర్రా హిత” జ నరం ననోగా 1 గ రర ముదరద్సు. 
నీరో, 

ంతసేఫు డితే 

వరమై జనని; 

న్ 
కారా. 

| జో 

[తా 

16 - 31 మార్చి 2002 [రోం తోన్యు. పంటేత లతో 
తతత 



మువ్మీనానష్తుత్రతిరోబూ ౮ 
స్తటోసక నన 

తనహ్మాడ్డా 6 సట్ట్యోలో 
లత ఎసెన్స్ ఊటాయా?: 

గో 

ల్లి [ ర్ట 

డ్డ [న న గ! | | 1 

కబాలీ / ంసీ ్టీ స పలిం రోసు బంగం రత్రి 16- 31 మార్చి 200 





రెండు రేతోల్తుస్తుప్రైటు కర్పిణీటంలేద్సొ మో ఆర్షత్రి 
అలవ్టు శ రిపేరు చేసేప్పుడు 
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ఉజిటల్ రిలెవు తీసి! 
శ టీ౨౩! 2.2 

యు. సరోజిని శివ రఘుకౌశిక్ రవికుమార్ 


